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Spausdintas žodis
Visi žinome nuo senatvės sudilusį posakį, 

kad spauda yra viena iš didžiausių pasau
lio galybių. Bet, žinoma, tai priklauso nuo 
to, kokia yra toji spauda ir kaip ji organi
zuojama ir platinama.

Dvi priemonės yra būtinai reikalingos, 
kad spausdintas žodis — laikraštis ar kny
ga — galėtų išvysti pasaulį. Tos priemonės 
yra žmonės, kurie kuria, rašo ir mašinos, 
kurios tą raštą spausdina.

Pradėkim nuo antrosios priemonės. D. 
Britanijos lietuviai tuo atveju yra laimingi. 
Mūsų pirmieji organizacijų vadovai tinka
mai suprato ir įvertino spaudos reikalingu
mą ir pačioje pradžioje ėmėsi organizuoti 
spaustuvę. Sunkų kelią turėjo praeiti toji 
iš atlaikų pradėta spaustuvė, ne vieną kri
zę išgyventi. Toli gražu ji nėra pasiekusi 
tobulumo viršūnės dar ir dabar, bet pama
žu vis gerėja ir atlieka visus mūsų būtinus 
darbus. Ir štai šitas „Europos Lietuvio“ nu
meris atspaustas nauja, daug tobulesne ma
šina, kurią spaustuvė ką tik įsigijo.

Mūsų škaitlingesni kaimynai latviai ir 
estai laiku nesusigriebė ir iki šiai dienai te- 
beinamiauja pas svetimuosius. Jau ne kar
tą jie siūlėsi tokiais įnamiais ir pas mus, 
bet vis dar atsiranda kliūčių visiems trims 
viename požemyje apsijungti.

Žymiai sunkesnė yra pirmoji sąlyga — 
autoriai, rašytojai, bendradarbiai. Ir ji nuo
latos sunkėja, nes vyresniajai kartai pasi
telkiant, jaunesnioji neateina jos pava
duoti. Pasidairykime lietuviškų laikraščių 
redakcijose ir vargui atrasime bent vieną 
bendradarbį 'iš jaunesniosios kartos. Pavar
tykime administracijų kartotekas ir nuste
bę turėsime pripažinti, kad ten nerasta nei 
vieno skaitytojo, kuris yra 30 metų ar ma
žiau. Duok Dieve, kad šitaip teigiant būtų 
suklysta.

Niekas neturi recepto, kaip iš tokios pa
dėties išsigelbėti. Išeiviams gal lemta asi
miliuotis, išnykti. Bet išnykti dar pirmoje 
ar antroje kartoje būtų per greita ir per 
skaudu Tai prilygtų beveik tautinei savi
žudybei. Tuo labiau, kad paskutiniaisiais 
metais pastebimas savotiškas kuriozas: vy
resnioji ir vidurinioji karta pradeda pa
vargti ir moti ranka, bet jaunoji karta — 
moksleiviai ir studentai 'ima rodyti atgimi
mo žymes. Atrodo, kad jie, kaip lietuviai, 
dar nenori mirti. Ir, kas svarbiausia, kad 
jie, anot kun. A. Saulaičio, vietoj prisipaži
nę svetimiesiems, kad jų tėvai yra lietuviš
kos kilmės, pradeda drąsiau sakyti — aš 
esu lietuvis ar lietuvaitė.

Bet jaunimui reikia pagalbos. Kalbant 
apie spaudą, mūsų organizacijos turėtų su
daryti materialines sąlygas plunksną val
dantiems jaunuoliams laiku pradėti moky
tis ir dirbti lietuviškoje spaudoje. Galėtų 
tai būti specialios stipendijos ar pakenčiami 
atlyginimai už darbą lietuviškoje spaudoje. 
Bet jie turėtų ateiti ir pradėti mokytis ir 
dirbti dabar, kol dar nestokoja mokytojų 
ir patarėjų. Ir svarbiausia, jie turėtų iš
mokti gerai lietuviškai skaityti ir rašyti.

O kol tai atsitiks, mūsų vyresnieji turėtų 
dar kartą pasipurtinti ir savo plunksnas iš 
naujo pasiaštrinti. Žinome, kad ir Europo
je dar esama pakankamai gražių lietuviš
kų intelektualinių pajėgų, kurios galėtų 
lengvai tinkamoje aukštumoje išlaikyti 
'bent dabar egzistuojančią periodinę spau
dą. Visos tos pajėgos, kur jos bebūtų, yra 
kviečiamos J spaudos talką, į spausdinto 
žodžio išlaikymą ir puoselėjimą.

Spauda yra kaip upė. Jei ji tluri geras 
versmes ir nuolat papildoma našiais inta
kais, tai, nugalėdama uolas ir dykumas, pa
siekia savo tikslą. Bet jei jos versmės men
kos, tai tekėdama ima sekti, o pasiekusi dy
kumą, išsišakoja, susigeria į smėlį ir pra
nyksta. Mūsų lietuviškoji spauda yra lin
kusi į tą 'grėsmingą išsišakojimą. Atskiros 
organizacijos, sambūriai, net kolonijos ar 
parapijos nori turėti savo laikraštį. Kiek 
pajėgų ir laiko sugaišt'ama tokiems vieti
niams leidnėliams, kurie toliau savo para
pijos ar kolonijos nepasiekia. Nebūtų tai 
peiktinas darbas, jei tų jėgų, medžiagos, 
priemonių ir laiko būtų pakankamai. Bet 
taip nėra. Tad kodėl nesiglausti visiems į 
artimesnę krūvą, kodėl nesitarti, nesiderin
ti ir nesikoncentruoti į didesnius spaudos 
židinius, 'kurie būtų pajėgesni sutelkti pa
čią geriausią, rinktinę medžiagą ir ją gali
mai plačiau paskleisti.

J. Vikis

KIEKVIENO LIETUVIO PAREIGA PA
LAIKYTI SAVĄJĄ SPAUDĄ. AR JAU 
UŽSISAKĖTE „EUROPOS LIETUVĮ“ 1973 
METAMS?

Staiga mirus A. A. PIJUI IŠKAUSKUI, 
jo žmonai Marijai ir vaikams nuoširdžią 

užuojautą reiškia

J. K. Mančakas su šeima

PASAULYJE Laiškas Kosyginui
AUTORIAUS TEISĖS

Gegužės 27 d. Sovietų Sąjunga pasirašo 
Genevos autoriaus teisių apsaugos konven
ciją. Nuo to laiko joks sovietų autorius ne
begalės gauti iš užsienio leidyklų honoraro, 
jei jo raštai bus išspausdinti be atitinkamų 
sovietų įstaigų leidimo.

Sovietų leidyklų komisijos pirmininkas 
B. Stukalin buvo paklaustas, kas asitlks su 
autorium, 'kuris norės savo raštus spaus
dinti, bet negaus valdžios leidimo.

„Tą reikalą mes išsiaiškinsime su pačiu 
autoriumi“. Trumpa ir aišku!

O jei autorius teisinsis, kad jo raštai už
sieny spausdinami be jo, kaip autoriaus, 
žinios, tai sovietų valdžia galės tokį spaus
dinimą sustabdyti. Tai ir bus, tur būt, pa
grindinė priežastis, kodėl Sovietų Sąjunga 
pasirašo Genevos konvenciją. Nepaklusnūs 
sovietų autoriai dabar žymiai lengviau ga
lės būti sutvarkyti.

KANIBALIZMAS — VIENINTELĖ 
IŠEITIS

Vokiečių kilmės lakūnas Martin Hartwell 
prisipažino valgęs žmogieną, gelbėdamasis 
nuo bado. Jo lėktuvas, kuriame buvo ser
ganti eskime, 14 metų eskimų berniukas ir 
brit'ų kilmės slaugė Hill, nukrito Kanados 
šiaurėje ir buvo rastas tik po 32 dienų. Vi
si keleiviai buvo mirę, išskyrus Hartwell, 
kuris „bado karštligės“ apimtas, buvo pra
dėjęs valgyti anksčiau mirusios slaugės 
kūno mėsą. Šito pergyvenimo jis sakosi 
niekada negalėsiąs pamiršti.

KINAI BOIKOTUOJA

Kinų delegacijos lanko Rytų Europos 
kraštus, bandydamos išplėsti prekybos san
tykius. Tuo tarpu nieko negirdėti apie pre
kybos sutartis su Sovietų Sąjunga. Pasak 
spaudos pranešimų, kinai vilioja sovietų 
satelitus, siūlydami jiems geresnes preky
bos sąlygas.

Prieš pora metų kinai pirko iš Sovietų 
Sąjungos keleivinius lėktuvus. Dabar skel
bia, kad jie nepakankamai saugūs ir neeko
nomiški.

KEIČIA VARDUS

Kinijos žinių agentūra labai piktai pasi
sakė prieš Sovietų Sąjungos vykdomą mies
tų „perkrikštijimą“ Kinijos pasienyje.

Kinija jau seniai reiškia pretenzijas į 
šiaurines Amūro ir rytines Ussuri upių sri
tis, kurias iš Kinijos buvo paveržusi cari
nė Rusija. Tarp kitų „perkrikštytų“ yra 
Iman miestas prie Ussuri upės, kurio var
das Maneliu (kinų) tarmėje reiškia „ožka“. 
Dabar jis pavadintas Dalnerečensku — To
limoji upė.

Minėtame kinų agentūros biuleteny, be 
kitko, sakoma:

„Miestų vardų pakeitimas turi tik vieną 
tikslą — vykdyti socialistinio imperializmo 
politiką. Brežnevas ir jo sėbrai, tęsdami ag- 
resyvinę caro ekspansiją, suras tūkstantį ir 
vieną būdą panaikinti kriminalinės agresi
jos pėdsakams ir padaryti tos agresijos 
vykdytojus didvyriais.“

„Net jeigu ir visi žemėlapiai Sovietų Są
jungoje šiandien būtų sudeginti ir visi var
dai pakeisti rusiškais, jie negalės sudeginti 
žemėlapių ir atlasų kituose kraštuose. Šis 
biaurus Brežnevo vardų pakeitimo triukas 
gana aiškiai parodo jo agresyvias ambici
jas.“

Paskutiniuoju laiku kinai yra paskelbę 
dar visą eilę kaltinimų Sovietų Sąjungai. 
Iš jų svarbiausi yra šie: oro žvalgyba virš 
Japonijos teritorijos; žuvavimas Pakistano 
vandenyse; Venecuelos ūkio naikinimas, su
perkant grūdus pasaulio rinkose; grėsmin
gas ginklavimasis prieš Vakarų Europą; ap
leidimas savojo žemės ūkio ir kenkimas 
arabams, leidžiant emigruoti į Izraelį žy
dus.

Rusai iš savo pusės kaltina Kiniją, kad 
ji yra įsivėlusi į tarptautinę narkotikų pre
kybą.

BOMBOS LONDONE

Kovo 8 d. Londone sprogo dvi bombos. 
Vienas žmogus buvo užmuštas ir 238 sužeis
ti. Dar dvi bombas spėta tą pačią dieną pa
daryti nepavojingomis. Medžiaginiai nuos
toliai gana dideli.

Šitokius teroro aktus, kurių Londonas ne
buvo matęs nuo karo pabaigos, vieningai 
pasmerkė visa Londono spauda. Pirmieji 
bombų sprogimai buvo padaryti kaip tik 
tą dieną, kai šiaurinėje Airijoje vyko refe
rendumas — gyventojai turėjo pasisakyti, 
kam jie nori priklausyti.

Visą atsakomybę už bombardavimą pri
siima Belfasto Provisional IRA organizaci
ja (Provizorinė Airijos Respublikos Armi
ja š. Airijoje). Jau pirmąją bombų sprogdi
nimo dieną 10 žmonių areštuota Londono 
aerodrome.

NAUJI VYSKUPAI ČEKOSLOVAKIJAI
Po ilgų derybų Vatikanas paskyrė Čeko

slovakijai 4 naujus vyskupus. Pats Vatika
no užs. reikalų ministeris mons. Agostino 
Cosarali vyksta į Čekoslovakiją naujųjų 
vyskupų konsekruoti.

Vatikanas padarė nuolaidą, priimdamas 
kandidatu į vyskupus kun. J. Vraną, ku
ris buvo „taikos kunigų“ judėjimo vadas. 
Tas judėjimas veikė iš vien su komunistų 
valdžia ir Vatikano nebuvo pripažintas.

KUR DĖTI LIEKANAS?

Atominių stočių liekanos sudaro rimtą 
problemą atom, energiją gaminantiems 
kraštams. Jos yra labai radioaktyvios ir to
kios pasilieka 250.000 metų.

Anglijoj jos yra liejamos į cementinius 
blokus ir laidojamos požemiuose arba At
lante. Turint galvoj tokį ilgą radioaktyvu
mo laiką, jos visur sudaro pavojų ateities 
gyventojams. Dabar siūloma tas liekanas 
specialiuose cilinderiuose laidoti po ledu 
Arktikoje.

MAISTO KORTELĖS
Vokiečių spaudos žiniomis, kai kuriuose 

Sov. Sąjungos rajonuose įvestos maisto 
kortelės. Minimos Jaroslavo, Kazanės, Iva
novo, Astrachanės ir Briansko sritys. Tai 
yra kraštai, daugiausia nukentėję nuo pra
ėjusių metų nederliaus. Kortelės įvestos 
tik mėsai, sviestui ir bulvėms. Sviesto duo
dama 200 gr. asmeniui per savaitę, o kai 
kur net per mėnesį.

NEPASITIKI
Čekoslovakijoje paskelbta amnestija vi

siems pabėgėliams, kurie sugrįš iki šių me
tų pabaigos atgal. Vienas tokių pabėgėlių, 
prof. Sik, gyvenąs Baselyje pareiškė, kad 
jis netiki, jog sugrįžęs galėtų laisvai dirbti 
ir reikšti savo nuomonę. Tą patį pareiškė 
ir kitas pabėgėlis prof. Goldstuecker, ku
ris dirba Sussex universitete.

Anglijoje esama apie 1.500-2.000 čekų 
pabėgėlių. Jų tarpe apie 350 studentų. Če
kų ambasada praneša, kad jau gauta kele
tas pasiteiravimų dėl grįžimo sąlygų. Pa
bėgėlių kapelionas J. Lang mano, kad grįž
tančių atsiras labai mažas skaičius.

GERI NORAI
„The Christian Science Minitor“ vasa

rio 24 d. įdėjo Straipsnį „The Baltic 
Peoples: a reminder“ (Baltai: įspėjimas). 
Straipsnis pradedamas taip: „Sovietų Są
jungos atoslūgio politikos vienas paslėptų 
tikslų yra noras išlaikyti status quo Euro
poje. Maskvai tatai reikštų neribotam lai
kui išlaikyti antrojo pasaulinio karo išda
voje susidariusias ideologiškas ir politines 
sienas“.

Toliau autorius išvedžioja, kad tikrovėje 
Vakarai nelabai ką 'begali padaryti, kaip 
tik raginti rusus plačiau atidaryti duris 
laisvajai informacijai ir idėjoms. Tačiau 
rusai pakankamai aiškiai parodė, kad jie 
tuo visiškai nėra suinteresuoti ir yra ypač 
jautrūs kiekvienam įtarimui, kad užsienis 
mėgina įtaigoti Sov. Sąjungos tautas. Taigi, 
šioje padėtyje daugiausia kas galima pa
daryti yra nuolat priminti pasauliui sovie
tų komunizmo papildytus nusikaltimus ir 
tikėtis, kad vieną dieną jie bus pašalinti.

(ELTA)

„TRYBUNA“ APIE LIETUVĄ

Sydnejaus lenkų laikraštis „Wiadomosci 
Polskie“ 1973. 2. 4 d. laidoje persispausdino 
iš Londono lenkų „Trybuna“ p. J. Vilčinsko 
ilgoką straipsnį „Dzisiejsza (komunistycz- 
na) Litwa“ (šiandieninė komunistinė Lie
tuva). J. Vilčinskas, Lietuvos soc. demokra
tų partijos narys, nuolat gyvena Londone, 
atstovauja Lietuvai visuose pasauliniuose 
s. d. sąjūdžiuose.

Pradėdamas nuo 1940 m. aneksijos ir ma
sinių deportacijų, autorius duoda tolesnių 
įvykių apžvalgą. Paminėdamas pastarųjų 
metų neramumus Lietuvoje, jis ypatingai 
iškelia faktą, kad juos kelia ne seno val
dančio režimo liekanos, bet jauni darbi
ninkai ir studentai, išaugę sovietų režimo 
prieglobstyje. Plačiai aprašo religinius per
sekiojimus, Lietuvos katalikų rezistenciją 
ir rusifikaciją. Duoda gerą Lietuvos gyveni
mo apžvalgą, pabrėždamas faktą, kad ru
sai deda visas pastangas padaryti Lietuvos 
ūkį tampriai surištą su sovietiniu ūkiu 
(Vievio elektrinė, kuri priklauso nuo natū
ralaus gazo iš Ukrainos ir pan.).

Autorius klausia, kokia bus laisvojo pa
saulio laikysena atsižvelgiant į naujo „na
cionalizmo“ apraiškas Lietuvoje? Ar liks 
jis abejingas, ar Europos konferencijoje 
pareikalaus laisvės Sovietų pavergtiems 
kraštams? Žmonės Lietuvoje tiki, kad Eu
ropa šį kartą parems juos. (ELTA)

REZOLIUCIJOS

Penktasis Pietų Amerikos Lietuvių 
Kongresas, įvykęs 1973 metų vasario 
mėn. 22-25 d. Sao Paulio mieste Brazi
lijoje, paskelbė visą eilę rezoliucijų, 
kurių dalis čia spausdinama.

1. Jaunimo sekcija

a) Jaunimas apsvarstė ir suredagavo Pa
saulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Statuto 
projektą.

ib) Aptarė Trečiojo Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongreso suruošimą 1975 metų ga
le ir 1976 metų pradžioje.

c) Nutarė kasmet ruošti jaunimo stovyk
lą Brazilijoje, Argentinoje ir Urugvajuje.

d) Jaunimas prašo pilno pasitikėjimo jo 
veikloje.

2. Politinė sekcija
a) Santykiuose su okupuota Lietuva pri

imtinas asmeniško pobūdžio bendradarbia
vimas su lietuviais, bet ne su oficialiomis 
Sovietų Įstaigomis ir kitais sovietiniais 
elementais.

b) Pagyvinti Lietuvos vardo kėlimą vie
šoje spaudoje, radio ir televizijos kanaluo
se įvairiuose kraštuose ir reaguoti į nau
jausius įvykius pavergtoje Lietuvoje.

c) Ieškoti glaudesnio bendradarbiavimo 
su Pabaltijo ir kitų Sov. Sąjungos paverg
tų tautų atstovais bendrame laisvinimo 
darbe.

d) Padėkoti Popiežiui Povilui VI-jam už 
Lietuvos Atstovybės pripažinimą prie šven
to Sosto ir prašyti paskirti Pietų Amerikos 
lietuviams vieną lietuvį vyskupą.

3. Spaudos ir kultūros sekcija
a) Sudaryti tinkamas sąlygas lietuviškai 

spaudai leisti ir platinti, bei išlaikyti lietu
viškas radio valandėles.

b) Sudaryti tinkamas sąlygas pasireikšti 
lietuvių jaunimui savoje spaudoje, įtrau
kiant jį į spaudos darbą.

4. Parama jaunimui
Penktasis Pietų Amerikos Lietuvių Kon

gresas ir jo dalyviai bei atstovai iš įvairių 
lietuviškų organizacijų pažadėjo visokerio
pą paramą Trečiojo Pasaulio Lietuvių Jau
nimo Kongreso ruošime, pasiryždami talki
ninkauti jaunimui tą kongresą organizuo
jant ir remti jį finansiniai ir moraliniai.

PRANCŪZAI PRIEŠ ANGLIŠKŲ ŽODŽIŲ 
INVAZIJĄ

Prieš porą metų Prancūzijos vyriausybė 
paskyrė komisiją angliškų žodžių invazijai 
į prancūzų kalbą tirti. Tokie žodžiai kaip 
„hit parade“ ar „show business“ buvo be
pradedą įeiti į kasdieninę prancūzų varto
seną. Komisija dabar paskelbė „juodąjį są
rašą“ — apie 350 žodžių, kuriuos pataria 
nevartoti ir jų vietoje duoda prancūziškus 
žodžius.

SejltijUios DIENOS
— Čekoslovakijos ir Lenkijos vidaus rei

kalų ministerial W. Ociepka ir R. Kaska 
užsimušė lėktuvo nelaimėje prie Štetino. Iš 
viso žuvo 15 žmonių.

— Kinija pasiūlė taikos derybas Formo- 
zos vyriausybei. Jų tikslas —- suvienyti Ki
niją taikiu būdu.

— Maskvos aerodrome nukrito bulgarų 
lėktuvas. 25 keleiviai užmušti. Lėktuvas 
buvo Iliušin-18.

— Vasario 28 d. vak. Berlyne sudegė 
Europos Centro kvartalas. Nuostolių pada
ryta daugiau kaip 3 milijonai markių.

— Sovietų spauda visai nepaminėjo Sta
lino mirties 20 metų sukaktuvių. Net snie
gas nuo jo paminklo nebuvo nuvalytas, ir 
niekas nepadėjo gėlių.

-— Izraelio vyriausybė pasisiūlė sumokė
ti po 12.000 svarų už kiekvieną žuvusį as
menį jų pašauto Libijos lėktuvo avarijoje. 
Egiptas pasiūlymo nepriėmė.

— Gimimų skaičius Sovietų Sąjungoje 
pradėjo smarkiai mažėti. Pradėta speciali 
propaganda gyventojų skaičiui padidinti. 
Artimiausioj ateity norima pasiekti 300 mil. 
gyventojų (dabar 274 mil.).

— Brežnevas neseniai priėmė Japonijos 
ambasadorių ir tarėsi dėl japonų-sovietų 
taikos sutarties. Didžiausias taikos sutar
ties stabdis yra Kurilų salos, kurių sovie
tai nenori grąžinti japonams.

— Izvestija įsidėjo piktą straipsnį prieš 
sovietų tarnautojus, kurie valdiškas koman
diruotes paverčia maloniomis ekskursijo
mis. Kaip pavyzdys nurodomas cemento 
fabrikas Kautske, Sibire.

— JAV ir Sovietų Sąjunga pasirašė žve
jybos sutartį, dėl kurios anksčiau turėta 
nemaža nesusipratimų.

— Garsi JAV rašytoja Pearl S. Buck mi
rė vasario 6 d. Dauguma jos knygų aprašo 
gyvenimą Kinijoje. Lietuviškai buvo išvers
ta jos „Geroji žemė“, turėjusi labai didelį 

TSRS Ministrų Tarybos Pirmininkui 
LTSR Molėtų raj.

Stirnių parapijos tikinčiųjų 
Pareiškimas

Spaudoje nuolat pasirodo skaitytojų sig
nalai dėl įvairių trūkumų kultūriniame ir 
buitiniame aptarnavime, į kuriuos tarybinė 
valdžia visada atsiliepia. Religiniame gyve
nime, mes, tikintieji, nuolat patiriame ne 
tik trūkumus, bet ir varžymus. Mums, ti
kintiesiems, negalint dėl varžymų pasisa
kyti spaudoje ir tuo pačiu tylint, gali susi
daryti įspūdis, kad mes tų varžymų ir ne
jaučiame. Todėl mes kreipiamės į Jus, Mi
nistrų Tarybos Pirmininke.

Religija netikinčiam žmogui atrodo vi
siškai bevertis ar net žalingas dalykas, o 
mums, tikintiesiems, ji yra svarbus daly
kas. Religijos praktikavimo varžymai mums 
yra skaudesni, nei medžiaginės skriaudos.

Religijai praktikuoti yra būtini kunigai. 
Kadangi valdžia apriboja kandidatų pri
ėmimą į Kunigų seminariją, tai įšventina
ma kelis kartus mažiau, negu jų kasmet 
numiršta. Jau kelios parapijos neturi' savo 
kunigo ir dėl to nukenčia tūkstančiai tikin
čiųjų religiniame gyvenime. Nepaisant ku
nigų trūkumo, vis daugiau kunigų yra bau
džiami kalėjimu už tai, kad tėvų prašomi, 
bažnyčioje vaikus mokė tikėjimo tiesų. Pra
eitais metais (1970 m.) rugsėjo mėn. buvo 
nuteistas kalėti Molėtų raj. Dubingių kle
bonas Antanas Šeškevičius, o š. m. lapkri
čio mėn. nuteisti dar du kitų vyskupijų ku
nigai, ir atlikusiam savo bausmę kun. A. 
Šeškevičiui neleidžiama dirbti parapijoje.

Remdamiesi tarybine Konstitucija, ga
rantuojančią sąžinės laisvę, mes prašome, 
kad minėti religijos laisvės pažeidimai 
būtų atitaisyti ir ateityje nepasikartotų, 
būtent:

1. Leisti dirbti parapijoje kun. A- Šeš
kevičiui.

2. Paleisti iš kalėjimo nuteistus kuni
gus.

3. Netrukdyti kunigams bažnyčioje vai
kus mokyti tikėjimo tiesų.

4. Netrukdyti Kunigų seminarijos vado
vybei priimti mokytis visus norinčius tap
ti kunigais.

Tikimės, kad tarybinė valdžia laikysis 
savo Konstitucijos ir mūsų prašymus pa
tenkins.

1972 m. sausis.
Šį pareiškimą pasirašė 190 tJikinčiųjų ir 

1972 m. balandžio mėn. pradžioje pasiuntė 
TSRS Ministrų Tarybos Pirmininkui. At
sakymui gauti prie pareiškimo pridėtas 
adresas:

Lietuvos TSR, Molėtų raj.
Stirnių pašt., Mindūnų kaimas 
Jonas Lipeika

(Lietuvos katalikų Bažnyčios Kronika Nr.
2) (ELTA) 

pasisekimą Skaitytojų tarpe.
— JAV sutiko parduoti Japonijai Thora- 

Delta raketas, kurios gali pasiekti tikslą už 
5.000 mylių.

— Du JAV diplomatai, kuriuos arabai 
nužudė Sudane, buvo palaidoti Arlington© 
Tautinėse kapinėse prie Vašingtono.

— Sovietų laikraštis „SelSkaja Žizn“ pa
skelbė, kad 1973 metų plane numatytas 
197.4 mil. tonų grūdų pristatymas trūkst'a- 
plyšta turės būti įvykdytas. Praėjusiais me
tais pristatyta 168 mil. tonų.

— Ugandoje sugalvotas naujas mirties 
bausmės vykdymo būdas: nuteistieji užriš
tom akim ir surištom rankom nustumiami 
nuo tilto į upę, kurioje pilna krokodilų.

— Sovietų spauda labai smarkiai užpuo
lė žinomą Egipto žumalistą-redaktorių Has- 
sanein Heykal už tai ,kad jis viešai sklei
džia antisovietinę propagandą. Heykal ne
seniai lankėsi Kinijoje ir turėjo pasimaty
mą su premjeru Chou En-lai.
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KIAUROS RIEŠKUČIOS
Mūsų svetur išleidžiamieji romanai toli 

gražu ne visada būna dailia, stilinga kalba 
parašyti. Kartais skaitydamas taip jautie
si, lyg važiuotum per baisų gruodą: ir sa
kiniai nei šiaip, nei taip sudaryti, ir links
nių vartojimas šaukiasi dangaus keršto, ir 
žodžių prikaišiota, rodos, tyčia tokių, kad 
piktindamasis neįsigilintum geriau į esmę 
ir įsijungtum į chorą tų, 'kurie sako, kad 
niekas nieko gera nebeparašo, dėl to nebė
ra noro imti knygą į ranka?. Nebekalbame 
jau apie nosines ir ilgąsias, kad jos dažnai 
ne ten kur reikia parašomos (atbukintas 
skaitytojas tokių, sakytume, smulkių ne
normalumų greičiausiai jau pradeda nepa
stebėti ar pastebėjęs atleisti ir net patei
sinti, kad gi gyvename ir dirbame svetur, 
nenormaliose sąlygose, 'be specialių korek
torių ir t. t.)

Žinoma, kad su tokiais nenormalumais 
paleidžamos į apyvartą net pirmaujančių 
rašytojų knygos. Ir smagu, kai pasirodo 
nauja knyga, kuriai negalima taikyti šios 
rūšies priekaištų: joje viskas švaru, tai
syklinga, stilinga. Į tokias iškaitytume da
bar čikagiškio Lietuviškos Knygos Klubo 
išleistąjį Antano Musteikio romaną Kiau
ros rieškučios (1972 m., 260 puslapių, kai
na 4,50 dol., viršelis A. Korsakaitės-Sutku- 
vienės).

Antanas Musteikis ligi šiol niekuo nesi-: 
reiškė kaip rašytojas. Vadinas, tai yra pir
mas jo kūrinys, iš karto stambus ir tu
rįs atkreipti dėmesį, nes romanai ne kas
dien pasirodo. Nors tiesioginis darbas A. 
Musteikio, kaip atrodo, nesieja su literatū
ra, jo specialybė besanti visuomenės moks
lai, bet jis yra ją studijavęs, ja domėjęsis, 
net literatūrinėmis temomis studijų rašęs 
(apie Donelaitį ir Thompsoną). žodžiu, lite
ratūrinis pasaulis jam savas, ir štai, kaip 
perdėtai sentimentalūs rašytojai apie save 
mėgsta kartais pasakyti, jo pirmasis šir
dies kūdikis — romanas, imkite ir skaity
kite.

Romane Liudvikas Rimgaila broliui Me
čiui pasakoja savo gyvenimą. Mečys yra 
ligonis džiovininkas, jau seniai besigydąs 
Gautingo sanatorijoje Vokietijoje. Liudvi
kas iš Amerikos atvažiuoja savo brolio ap
lankyti ir pamažu, po truputį, vis pailsė
damas papasakoja jam savo gyvenimą. 
Baigdamas pasakojimą, jis taip sako: „Tai 
autobiografija. Kai pasakojau, tai man 
kiekviena pergyventa smulkmena buvo 
brangi, bet romanui reikia tik svarbių, 
rinktinių, būtinų dalykų. Jei aš ir parašy
čiau tokią knygą, tai nesugebėčiau dabar
tinių skaitytojų apstulbinti perkrautais 
jausmais, neįspėjamais simboliais — kad 
ateities kritikų kartos turėtų kelis šimtus 
metų aiškinamojo darbo — ir kitais madin
gais pažymiais. Ji stokotų herojaus, nes aš 
nieko didvyriško neatlikau. O galėjau bent 
kokį ruselį pašauti, vokietį daktarą suba
dyti, Kriaunaičiui šonkaulius sulaužyti ar 
dekanei uodegą išsukti. Mano knyga netu
rėtų nei antiherojaus, nei rimtų pamišėlių, 
nei lytim apsėstųjų, nei smurtingų pacifis
tų, nei madingiausių revoliucininkų — vie- 
nanuošimtininkų...“

Šitas vyriausiojo veikėjo pasisakymas 
labai gerai aptaria romaną. Romanas toks 
ir yra. Tiesa, jį parašo ne pats Liudvikas, 
bet ligonis jo brolis Mečys, kuris, t'ą darbą 
baigęs, ir miršta, žinoma, ne mums čia 
spręsti, kiek romanas yra autobiografiš- 
kas, nors tai gal ir padėtų geriau atsakyti 
į klausimą, kodėl autoriui, svarbiausia, ne
pasisekė sukurti žmonių, pagrįsti jų veiks
mus ir poelgius, padaryti įvykius daugiau 
įsimenamus. Skaitome knygą, užtinkame 
joje kurio nors veikėjo pavardę, atsimena
me, kad su tokia pavarde jau buvome susi
dūrę kažkur ankstesniuose puslapiuose, bet

iHūsą praeities JStitfctant \

Ši nekantriai laukta C. Gedgaudo knygą 
„MOŠŲ PRAEITIES BEIEŠKANT“, at
skleidžianti daug mūsų senovės paslapčių, 
pagaliau išvydo šviesą. Kietais viršeliais 
15 dol.

Perlaidas galima siųsti tiesiog autoriui 
P .0. Box 5544 Santa Monica, Cal. 90405. 

išlikusi yra vien tik pavardė, daugiau nie
ko. Turėtų išlikti žmogus, kurio pavardė 
gal ir ne kažin kek reikšminga galėtų būti, 
bet kuris ir be pavardės pasidarytų nebe- 
užmirštamas, su kitais nesumaišomas, vie
nas toks visoje knygoje. Deja, A. Musteikio 
romane nėra nė vieno ryškesnio žmogaus, 
net ir pats Ludvikas Rimgaila, vyriausia
sis veikėjas, sugebąs pasišvaistyti svetimų 
kalbų posakiais ir pafilosofuoti, kažkaip 
nuo pradžios iki galo išeina neorganizuo
tas, sunkiai aptariamas, kas jis toks yra, 
pristatytas lyg iš neįdomios anketos išim
tas. Su kitais veikėjais net'dar blogiau. Pa
vyzdžiui, knygoje dažnai susiduriame su 
Liudviko žmona Karolina, ir daug kas jos 
charakteryje neįtikina, o ypač tas staigus 
pabėgimas pas Kriaunaitį. Seni nestiprūs 
sentimentai paprastai per ilgą laiką mirš
ta, ir reikėtų stiprių pastangų įrodyti, kad 
Kriaunaičio praturtėjimas būtinai sužadino 
Karolinoje meilę. Arba tas Juozas Mitkus, 
kuris romano pradžioje tiesiog sušvinta 
originalumu, vėliau pasidaro lyg ir nebe
reikalingas. Tokių veikėjų, kurie gal ir iš 
viso romane nereikalingi, yra bent keli. Jie 
ateina ir išeina, lyg keleiviai stotyse, ir 
skaitytojui kyla mintis, kad jie gal ir ne
reikalingi 'buvo, gal iš tiesų tai ne roma
nas, 'bet autobiografija, kurioje paliktas net 
Gautingo sanatorjoje ilgai besigydžiusio ir, 
palyginti, jauno mirusio Mečio Musteikio 
vardas.

Jeigu autobiografija, tegu ir su kai ku
riais pakeistais įvykiais ar žmonėmis, tai, 
matyt, rašytojui bus nepasisekę tai, ką jis 
aprašė, paversti literatūra, kaip sakoma, 
menu — nepavyko gyvenimo tiesos trans
formuoti, permalti į meninę tiesą. Gyveni
mas ir literatūra nėra tas pats. Ir jeigu ši 
knyga, jos veikėjo Liudviko žodžiais ta
riant, neapstul'bina, tai ne dėl to, kad joje 
nėra madingumo ar didelių herojų. Meniš
kai perkurtas paprasto žmogaus gyvenimas 
gali būti įdomus. A. Musteikis, deja, atro
do, to gyvenimo neperkūrė. O gaila. Gali 
būti, kad autorius nepasiryžo duoti savo 
romanui idėjos, to siūlo, už kurio viskas 
tiesiogiai ar ne taip tiesiogiai kabintųs!, ir 
taip palaida medžiaga nesusicementavo į 
■meno kūrinį, į vienetą, kuriuo galėtum gė
rėtis.

Bet A. Musteikio knyga reta savo kalbos 
švarumu, gražiu, pasigėrėtinu stilium, ir 
tai reikia pakartotinai priminti.

K. Abr.

BUDISTŲ TEISMAS

Ciuricho dienraštis „Neue Zuercher Zei- 
tung“ paskelbė pranešimą apie teismo pro
cesą sovietų Baškirijoje, kad teismas vy
kęs jau 1972 m. gruodžio 20-24 d. Kaltina
mųjų suole buvusi grupė budistų, jų tarpe 
baškiras prof. B. Dandaron. Laikraštis mi
ni taip pat vieną kaltinamąjį iš Vilniuas. Jo 
pavardė rašoma „D. Buikas“. Greičiausiai, 
tikroji pavardė yra Butkus. Kaip šis lietu
vis įveltas į budistų tarpą, kaltintų dėl re
ligijos dėstymo ir propagavimo, nežinia. 
Laikraštis rašo, kad bakširas prof. Danda
ron buvęs nuteistas 5 metus priverstinų 
darbų stovykloje, tuo tarpu kiti kaltina
mieji buvę „pagal įsakymą iš viršaus“ iš
teisinti.

Pakeliui į Maskvą
(ATSIMINIMŲ NUOTRUPOS.)

1941-ais m. ėjau 215 - to šaulių pulko štabo 
viršininko pareigas Rokiškyje. Gegužės mėnesio 
viduryje pulkas persikėlė į Pabradės poligoną, kur 
susirinko stovyklauti visa 29-jo korpo 179-ji divizi
ja.

Poligone tojau pajutome, kad rusai turi prieš 
mus nedraugiškus kėslus. 179-ji (lietuviška) divizi
ja įsirengė stovyklą palei Žeimenos upę, o aplinkui 
rusų daliniai taip išsidėstė, kad pasijutome apsupti.

Pulkas į stovyklą atsivežė ne mažą kiekį šaud
menų šaudymo pratimams atlikti. Gautas įsa
kymas - visus šaudmenis atiduoti rusų apsaugai. Pa
matėme, kad esame nuginkluoti.

Į pulką pradėjo lankytis nepaprasti svečiai. Iš 
Vilniaus lankėsi rusas, karo mokyklos viršininkas. 
(Jis 15-tą birželio išvežimuose vadovavo lietuvių 
karių trėmimui į Sibirą). Iš Rygos lankėsi du NK 
VD majorai. Svečiams nerūpėjo karių mokymas. 
Jie tikrino kur ir kaip apgyvendinti karininkai, tei
ravosi apie karių savijautą, galvoseną, nusistaty
mą.

Prasidėjo lietuviškų dalinių rusinimas. Vyres
nieji lietuviai karininkai siunčiami į „pasitobulini
mo“ kursus Maskvoje, o į jų vietą atvyksta rusai. 
Birželio pradžioje atvyko rusas majoras ir pakeitė 
215-to pulko vadą pulk, šurkų, kuris išvyko į Mas
kvą. Birželio 10 d. iš Rusijos atvyko 120 rusų nau
jokų (daugumoje mongolų), ir po keletą jų buvo į- 
maišyta į visus pulko dalinius. Birželio 15 d. atvy

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
NAUJOS OPEROS

„Kelevis“ rašo, kad Bostone (JAV) gyve
ną lietuviai kompozitoria sukūrė dvi nau
jas operas. Komp. Julius Gaidelis sukūrė 
operą „Lakštutė“ (žodžiai A. Kairio) ir 
komp. Jeronimas Kačinskas operą „Juoda
sis laivas“ (žodžiai A. Landsbergio).

PIRMUTINIS ADMIROLAS LIETUVIS
Brooklyne gyvenančių Antano ir Elenos 

Kairių sūnus, gavęs dantų gydytojo diplo
mą New Yorko universitete, tarnaudamas 
JAV karo laivyne, pasiekė admirolo laips
nį.

Jaunasis dr. Anthony A. Kairys nuo ge
gužės 6, 1971 metų turi admirolo laipsnį, 
kurį patvirtino JAV prezidentas R. M. Ni
xon.

JAUNIEJI VOKIEČIŲ SPAUDOJ
Radio ir TV žurnalas „Hoer Zu“ įsidėjo 

spalvotą dainininkės Lenos Valaitytės pa
veikslą, pažymėdamas, kad ji yra kilusi iš 
Lietuvos.

„Bilid“ — Zeitung sporto skyriuje mini 
lietuvį Euardą Virbą, kuris treniruoja 
Hernes futbolo komandą Westfalajoje.

K. BARĖNAS LATVIŠKAI
Latvis Janis Zarinš iš K. Barėno knygos 

„Dvidešimt' viena Veronika“ išvertė du ap
sakymus — „Skryningą“ ir „Mūsų laikų 
didvyrį“, šie dalykai spausdinami latvių 
kultūros žurnale „Treji Varti“. Žada išvers
ti ir daugiau.

AR Aš TAU, SESE, NESAKIAU,

kad laikas ėmė ir pabėgo ir 
gyvenimas pavirto į muziką? 
Dievulis dirigavo, o mes kvėpavom su angelais. 
Nei vieno garso negirdėjom, 
bet Čiurlionis šypsojosi ir suprato.
Paveikslai ištirpo ir su operom įsipynė į medžius ir 

meilės tinklą.
Pirma sykį širdis su kraujelio kunkuliavimu pusty- 

liai kalbėjo.
Ir turėjai matyti, kaip knygos išsigando ir skrido į 

bažnyčias, 
kur visos raidės, nuplautos, pavirto į sniegą. 
Vaivorykštės orkestras nesibaigė, neprasidėjo, nors 

trynėsi spalvos su keistais kvapais.
Ar aš tau, sese, nesakiau, 
kad norėjau verkti ir negalėjau, 
nes ašaros pavirto čiulbesiu, 
o ausys, ausys užaugo ir sumažėjo tiek, 
kad jas drobelėj poliįoniškai suvysčiau. 
Klegeno smuiko raktai su varlėm ir šilku, 
o sagos pradėjo suktis, suktis, vis garsyn, aukštyn. 
Ar aš tau, sese, nedainavau, 
nedainavau apie tėvynę?
Pasaulis keitės, 
žemėlapio nebepažino, užmiršo ir atmiršo savo vei

dą.
Užmiršo žmonės patys tas tėvynes, 
pažino tiktai aukščiausią balsą, kuris dainavo. 
Bet aš tau, sese, tik sakiau, pasapnavau.
Širdis vėl sensta, laikrodėlis plaka.

Raminta Lampsatytė

ko rusas Litvinovas ir perėmė iš manęs pulko štabe 
viršininko pareigas. Tą patį vakarą turėjau išvykti 
t „pasitobulinimo“ kursus Maskvoje.

Prieš kiek laiko teko draugiškai išsikalbėti su 
armėnų tautybės pulkininku. Aš pasidžiaugiau, kad 
.ietuviams rusai leido turėti tautinį pėstininkų ker
pą. Armėnas pasakė, kad jiems sovietai taip pat bu- 
.o leidę turėti savo tautinius dalinius, bet jie armė
niški išbuvo tik trejus metus. Jis abejojo ar lietuviš
kas korpas išgyvens bent metus.

Taigi besiruošdamas kelionei į Maskvą žino- 
au, kad į lietuviškus pulkus nebesugrįšiu ir Lietu- 
/os nebepamatysiu. Susitvarkiau dokumentus ir pa- 
apinėjė laukiau auto mašinos vykti į Pabradės 
gelžk. stotį. Sutemus į palapinę tyliai įslinko kapi
tulas Augustauskas. Jis pranešė, kad tik ką iš Vil
iaus grįžęs sanitarijos puskarininkis pasakojęs, 

Kad ten didelis sunkvežimių judėjimas, ir kad jais 
vežamos verkiančios moterys. Puskarininkį lydėjęs 
rusų politrukas ir jis negalėjęs smilkiau nieko pa
tirti apie vežamuosius. Tačiau manąs, kad išveža
mos rusų karių žmonos, katiušos. Puskarininkis 
pranešęs, kad mūsų stovykla apsupta rusų sargybų 
ir visi iš stovyklos išeinanantieji ar į ją grįžtantieji 
lietuviai kariai suimami. Kapitonas patarė man ne
važiuoti, nes galiu būti suimtas. Vis dėlto, nutariau 
važiuoti. Galvojau, kad jeigu rusai nusprendė mane 
suimti, tai vistiek suras kelionėje ar stovykloje.

Atsisveikinęs su mielu bičiuliu kap. Augus- 
tausku, sėdau į mašiną. Joje buvo vairuotojas ir 
palydovas. Aš sėdėjau šalia vairuotojo. Tik išva
žiavus iš stovyklos, krūmuose prie kelio pamačiau, 
dvi mašinos lempų apšviestus raudonarmiečius su 
į mus nukreiptais šautuvais. Liepiau sustoti. Pasi
girdo rūsti komanda: „Vyliezaj“ (išlipk)! Visi trys

70 METŲ

Petras Babickas, poetas ir beletristas, 
šiemet sulaukia 70 metų. Jis gimė 1903 ba
landžio 29 Laukminiškiuose, Panevėžio ap
skrityje. Išleido keletą knygų. Mėgo keliau
ti, taip pat rašė ir savo kelionių įspūdžius. 
Dabar gyvena Rio De Janeiro, Brazilijoje.

Jurgis Baltrušaitis, meno istorikas, gimė 
1903 gegužės 7 Maskvoje, Rusijoje. Jis yra 
poeto Jurgio Baltrušaičio sūnus. Meno isto
riją dėstė Vytauto Didžiojo universitete 
Kaune; pasitraukęs į Vakarus, apsigyveno 
Paryžiuje, kur pagarsėjo kaip meno istori
kas. Prancūziškai yra išleidęs eilę veikalų 
iš meno istorijos. Lietuviškai išleista studi
ja apie gotiką, angliškai — Lietuvių liau
dies menas.

TIRIA INDĖNŲ MENĄ
Kanados Taryba paskyrė 12.000 dolerių 

antropologijos prof. J. Vaštokienei užbaig
ti seniau pradėtas JAV šiaurės-vakarų pa
kraščio indėnų meno ir architektūros stu
dijas. Prof. Vaštokienė ieško viso pasaulio 
muziejuose pavyzdžių, juos fotografuoja ir 
aprašo. Iki šiol jau yra sutelkusi 30.000 in
dėnų meno pavyzdžių.

A. LANDSBERGIS TALKINA
Švedų Akademijos Nobelio premijos ko

mitetas pakvietė New Yorke gyvenantį mū
sų rašytoją — dramaturgą A. Landsbergį 
pasiūlyti kandidatą 1973 m. Nobelio litera
tūrinei premijai. Tokie pakvietimai kasmet 
išsiunčiami porai šimtų rašytojų, kritikų 

I ir literatūros istorikų visame pasaulyje.

BENDRAVIMO TIKSLAS
šiais laikais negyvenamų salų ar nuoša

lių vietų jau nėra. Gal tik Pietų Amerikos 
miškuose ir Saharos dykumose. Visur žmo
nės, žmonės ir žmonės. Juda, bėga. Rėkau
ja, triukšmauja. Nebeužtenka nei laiko, 
nei vietos. Visi žmonės, nori ar nenori, yra 
įvelti į tą 'gyvenimo sūkurį. Visi įjungti į 
bendravimą, nes vieni nuo kitų yra priklau
somi. Pats gyvenimas: ligos, nelaimės, dar
bas, kova už savo buitinius reikalus, visa 
— verčia susidurti su kitais asmenimis.

Tas su kitais bendravimas, laisvas ar 
priverstinis, gali būti kai kada labai sun
kus. Mat, kiekvienas žmogus savo įgimto
mis ar įgytomis savybėmis nuo kito žmo
gaus skiriasi. Vieni mėgsta draugystę, kiti 
nuošalumą; kalbą ar tylą, saulę ar šešėlį, ir 
tt. Nepaisant tų visų priešingų ir paviršu
tiniai nesuderinamų savybių, žmogaus as
muo, kaip sako II-sis Vatikano S-mas, yra 
absoliučiai reikalingas socialinio gyvenimo, 
tai yra bendravimo su kitais.

To bendravimo ir priklausomumo ryšiai 
gali 'būti šeimyniniai, profesiniai, politiniai 
ir dar kitokį. Jie gali būti laisvi ir privers
tini. Kad jie būtų ne tik pakenčiama, bet 
ir abipusiai naudinga, net' malonūs, tai rei
kia turėti prieš savo akis bet kokio ben
dravimo tikslą. Tą tikslą II-sis Vatikano 
s-mas taip išryškina: „Iš kasdien glaudes
nio ir vis labiau pasaulį apimančio tarpu
savio priklausomumo išplaukia išvada, jog 
bendruomenės labas šiandien tampa vis la
biau universalus ir todėl apima visos žmo
nijos teises ir pareigas. Kiekviena grupė 
privalo atsižvelgti į visos žmonijos bendrą
jį labą“.

Bendruomenės labas! Ne asmeninis!
Lengva pasakyti. Kaip sunku praktikoje 

įgyvendinti. Bet! vis tik tai galima padary
ti. Būriai, vyrų ir moterų, kurie visą savo 
gyvenimą skyrė žmonijos labui, tokie gau
sūs, kaip žvaigždės dausose. Tie žmonės už
miršo save, išsižadėjo savo sveikatos, net 
paaukojo savo gyvybę, kad kiti būtų lai
mingi. Nėra vietos čia nors keletą jų pami
nėti. Bet jei leisime savo atminčiai kiek pa
sidairyti praeityje, mes visi tokių pavyz
džių tkioj rąsime.

Bendraujant su kitais, reikia pilnai išlįsti 
iš savo asmeniško ir egoistiško kiauto ir 
pilnai įsižiūrėti kad tarnaujame ne kam 
kitam, bet savo broliams ir seserims, vi
siems esant pašauktiems būti Dievo vai
kais.

Mes visi pirmoje eilėje Dievo tauta. Visi 
Dievo tautos nariai. Pradėkime šitos gavė
nios pradžioje tarnauti vieni kitiems išsi
žadėjimo ir atgailos dvasioje.

***
Tavo keliai, Viešpatie, laikantiems įsaky

mus yra gailestingumas ir tiesa. (Iš žodžio 
Liturgijos). A. J. S.

LENKŲ ŠVENTASIS?
Pagal „Laisvojoje Lietuvoje“ paskelbtą 

žinutę, lenkai esą pareiškę pretenzijų į bū
simą Lietuvos šventąjį arkiv. Jurgį Matu
laitį.

Cituojamas lenkų laikraštis, kuriame sa
koma, kad beatifikacijos procesas vykstąs 
Varšuvoje ir pats arkivyškupas vadinamas 
Jerzego Matulewicza.

išlipome. Tolimesnės komandos: rankas aukštyn, 
žengte marš, sustok! Nuvarė mus per krūmus apie 
30 žingsnių. Atsirado dar du raudonarmiečiai. Išri
kiavo į eilę. Trys raudonarmiečiai sustojo per 3 
žingsnius mūsų užpakalyje. Vyresnysis sukomanda
vo: „Vziat na mušku“. Caro armijoje ši komanda 
reiškė — „paimk ant sargo“, nusitaikyk. Rusų pi
lietinio karo metu ši komanda reiškė — nušauk. 
Tad komandą „vziat na mušku“ supratau, kaip įsa
kymą nušauti.

Kiekvieną sekundės dalelę laukiau kulkos 
smūgio į nugarą ar į pakaušį. Bet šūvio nebuvo. 
Komanduotojas kažkur nubėgo. Praėjo ilgos, ilgos 
kelios minutės. Iškeltos rankos pradėjo kristi. „Ne
nuleisk rankų, šausiu“, pasigirdo komanda. Ją pa
kartojau lietuviškai savo palydovams. Paveiksluose 
matydavau, kad belaisviai laiko rankas ant galvos. 
Tik dabar supratau kaip sunku ilgesni laiką laiky
ti rankas iškėlus.

Po kelių minučių atėjo rusas leitenantas. Jis 
patikrino, ar mes neturime ginklų, taip pat mano 
dokumentus, leido nuleisti rankas ir liepė sėstis į 
mašiną. Leitenantas taip pat sėdo į mašiną, o ant 
mašinos pakopų atsistojo du raudonarmiečiai.

Tylėdami atvykome į kažkokį dvarą. Įvedė j 
rūmų prieškambarį, kuriame NKVD-istų saugomi 
stovėjo keletas lietuvių karininkų ir kareivių.

Mano dokumentus tikrino 29-to korpo NK 
VD viršininkas Bartoševičius ir kažkoks rusų pul
kininkas. Po kokių 10 minučių leitenantas atnešė 
mano dokumentus ir pakvietė į mašiną. Atvykome 
į Pažeimenės geležinkelio stoti, čia leitenantas pasi
darė labai mandagus ir paslaugus. Palydovai pasili
ko mašinoje. Leitenantas lydėjo mane iki trauki
nio, nešdamas mano lagaminą.
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Blynu vakaras Mančesteryje
Anglų žurnalas „Nova“ įsidėjo iliustruo

tą straipsnį, pavadintų „Blynų vakaras Lie
tuvoje“ (Pancake night in Lithuania). Ja
me žurnalistas Vicky Weatherby lengvu 
stilium aprašo Užgavėnių vakarą, praleistą 
Mančesterio lietuvių socialiniame klube.

Pradžioje jis nupasakoja, kur tas klubas 
yra ir kaip jis atrodo. Manchesterio Socia
linis klubas esąs įsteigtas prieš 50 metų, o 
nuo 1947 m. jis pasidaręs visų miesto ir 
apylinkės lietuvių centru.

Pasekime autoriaus aprašymą, laisvai at
pasakodami jo mintis.

Užgavėnių vakaras. Dar tik 6,30 vai. Klu
bo prieškambary šalt'a. Iš rūsio keliasi 
karštų taukų kvapas. Pamažu renkasi žmo
nės. Jie apsirengę tamsiais drabužiais, 
dauguma pasivilkę megztinius ir liemenes. 
Ant galvų užsidėję popierines kepures. Jų 
vidutinis amžius apie 55 m.

Dabar autorius papasakoja, kodėl tie 
žmonės čia atsirado ir kaip jie seniau gyve
no laisvoje Lietuvoje. Gana objektyviai nu
piešia karo metus ir abi okupacijas. Nuro
dęs, kad daug jaunų vyrų pasitraukė į miš
kus kovoti su rusais, vieno dalyvio lūpomis 
jis kalba:

„Aš žinau, kas yra badas. Žinau, ką reiš
kia būti šimtus dienų be duonos, pieno, 
vandens ir muilo. Aš numarinau brolį ant 
savo rankų ir mačiau, kaip jie užmušinėjo 
mano draugus: ūkininkus, darbininkus, 
moksleivius —172 palaidojo vienoje duo
bėje“.

Po karo daugelis lietuvių išsiblaškė po 
pasaulį. Mančestery atsirado 300.

„Aš negaliu grįžti“, sako vienas. „Jie ži
no mane ir aš žinau juos. Dabar esu britų 
pilietis ir pasiliksiu čia“.

Įsiterpia kitas:
„Vilniuje turiu 5 brolius ir seseris. Nie

ko negaliu jiems pasakyti, nes laiškai cen
zūruojami. Mes tik pranešame vieni ki
tiems, kad esame gyvi.“

Virš baro autorius pastebi šūkį „Commu
nist* Russia get out of Lithuania“ (Rusai 
komunistai, lauk iš Lietuvos).

Atsiduriame ilgame baro kambaryje, čia 
vyrai jau lošia kortomis. Telkiasi ir mote
rys. Sukasi lošimo mašina. Padavėja su 
-perlų sagute plaukuose nešioja alų, bene
diktiną ir šaltmėtinę, primenančią žalias 
gimtinės pievas...

Vienas stalas paruoštas gana iškilmingai: 
padengtas balta staltiese, apstatytas vyno 
stiklais. Jis rezervuotas šios nakties specia
liems svečiams — vietos biznieriams ir 
bravoro atstovams. (Vėliau paaiškėjo, kad 
tie svečiai neatvyko).

Visi kalbasi lietuviškai, išskyrus kitatau
tes žmonas — itales ar angles.

Klubas turi savo mokyklą, kurioje moko 
tekstilės darbininkas, Lietuvoj buvęs mo
kytojas Tomas (Domas? — Red.). Jis pa
aiškina autoriui apie lietuvių kalbos senu
mą ir žodingumą. Pav., merga, reiškianti 
giri, mergelė — simple girl, mergytė — lit
tle girl, merguitė — kai norima paerzinti, 
mergička — kai mergaitė negera ir ji man 
nerūpi...

Daugelis vyrų esą vedę angles. Keletas 
žmonų yra italės. Šitos visada linksmos, 
laikosi visos kartu ir daug juokauja.

„Nusitarkavau pirštą, darydama tuos lie- 
. tuviškus blynus“, sako viena. „Tie blynai 

tikrai yra „bloody“ (kruvini), nes juose 
yra mano kraujo“...

Antroje koridoriaus pusėje yra bibliote
kos kambarys. Dauguma knygų iš laisvosios 
Lietuvos laikų. Jos gražiai sudėtos ir sunu
meruotos. Ant sienų kabo karalių ir kuni
gaikštienių paveikslai, šitame kambary klu
bo valdyba kasmet susirenka Lietuvos ne
priklausomybės paminėti.

Jonas, klubo pirmininkas, norėdamas pa
sirodyti laukiamiems svečiams, atėjo apsi
rengęs Užgavėnių rūbais •—■ plačiom akso
minėm kelnėm ir priklijuota barzda. Iš vi
so Jonas yra labai veiklus, turi visokių pla
nų ir pats filmuoja klubo įvykius.

Mokyklos kambary sienos nukabinėtos 
gyvulių paveikslais. Visi jie turi lietuviš
kus pavadinimus, bet autorius nei vieno jų 
nesupranta. Pasitenkina papasakodamas 
apie mokymosi eigą ir tolesnę jaunimo 
veiklą.

Devintą valandą visi ima bruzdėti. Atke
liavo blynai. Apystorė rausvais plaukais 
moteris dalina visiems po keturis: du, bul
vinius ir du miltinius. Visus krauna į tą 
pačią lėkštę, pridėdama po šaukštą obuolių 
košės.

Barmanas Alfas pasakoja, kaip jis ban
do išaiškinti anglams, kur ta Lietuva, ku
rios jie niekada negirdėję. Jis sakąs, kad ji 
esanti visai netoli Škotijos...

Vienas kambarys skirtas šokiams, bet 
šokėjų maža. Italės skundžiasi, kad jų vy
rai labiau mėgst išsigerti.

Baras jau įkaito. Buteliai keliauja aplin
kui iš rankų į rankas. Lietuviškos partiza
nų dainos maišosi su Poppa Piccalino and 
Santa Lucia. Pasigirsta ir My Bonny Lies 
Over the Ocean...

Jonas sėdi nelinksmas. Jo svečiai neatvy
ko. Jis norėjęs jiems parodyti, kaip daromi 
Užgavėnių blynai.

„Sumuš! pirmą kiaušinį — tuščias. Muši 
antrą — iššoka plastikinė pelytė. Tada imi 
maišyti, ir bliūdas pasidaro pilnas tešlos. 
Kaip tai padaryti — paslaptis“...

Pagaliau svečiai skirstosi. Tik Tomas pa
sidaro kalbus, šneka apie praeitį ir ateitį. 
Pasisako esąs anglų pilietis ir nebe Tomas, 
o Tommy. Įsibėgėjęs jis pasakoja:

„Jaunas būdamas gyvenau Lietuvoj. My
lėjau aš savo mielą kraštą. Mylėjau labai! 
Kovojau dėl jo. Bet nenorėjau mirti arba 
nulenkti galvą priešui. Geriau pasirinkau 
Didžiąją Britaniją, Angliją ir Mancheste- 
rį“.

Toks yra lietuviškų Užgavėnių vakaras, 
žiūrint anglo žurnalisto akimis. Ar atpa
žins mančestėriškiai šiltame aprašyme sa
vąjį klubą — nežinia. Bet jeigu ir ne vis
kas taip pavaizduota, kaip iš tikrųjų yra 
ar norėtum kad būtų, vistlek bus įdomu 
pažvelgti į save pro svetimus akinius.

ŽYDAI ANGLIJOJE

Anglijos žydų bendruomenė per paskuti
nius 10 metų pastatė 67 naujas sinagogas, 
kurioms išleido 6 milijonus svarų. Iš viso 
Anglijoje esama apie 450.000 žydų. Sina
gogų skaičius — 375.

Daugiausia žydų gyvena Londone — 
280.000.

Iš provincijos miestų daugiausia žydų 
gyvena Mančesteryje — 36.000, Leeds — 
19.400, Glasgowe — 13.400.

Pietinėje Anglijoje skaitlingiausia kolo
nija yra Brightone — 7.500.

Stovėdamas perone girdėjau iš netoliese esan
čio prekinio traukinio perono sklindančius prislo
pintus moterų bei vaikų verksmus ir vyrų griežtus 
balsus. Galvojau, kad gal čia vyksta katiušų evaku
acija.

Sėdau į traukinį. Visame vagone buvau vienin
telis keleivis. Man besitvarkant, atėjo geležinkeli
ninkas ir užkalbino mane sakydamas: „Pulkininke, 
sakyk, kas čia dabar darosi? Kaune, Vilniuje ir vi
sose geležinkelio stotyse pilna užkaltais langais 
prekinių vargonų. Rusai suima inteligentus, tarnau
tojus, darbininkus ir grūda į vagonus išvežti į Sibi
rą“. Tik dabar supratau, ką reiškė sunkvežimių 
judėjimas Vilniuje ir moterų bei kūdikių šauksmai 
Pažeimenės stotyje.

Švenčionėlių stotyje persėdau į siaurąjį gele
žinkelio traukinį ir leidausį į Panevėžį. Išaušo. Vi
sose stotyse klaikus išvežamųjų vaizdas. Utenos 
stotyje pastebėjau, kad ištrėmimus vykdo ne enka
vedistai bet rusų pėstininkai.

Žinojau, kad baigęs kursus Maskvoje, Lietu
von nebegrįšiu. Teks tarnauti Rusijoje ir dalyvauti 
trėmimus vykdant. Kilo noras nevažiuoti į Maskvą, 
bėgti. Bet kur pasislėpti? Žinojau, kad už dezertyrą 
raudonarmietį jo tėvai uždaromi priverčiamų 
darbų stovyklon. Už dezertyrą karininką, tokio 
pat likimo susilaukia visa jo giminė. Ar turiu aš 
teisę savanaudiškai žudyti savo artimuosius?

Kad nebematyčiau trėmimų vaizdų, išsitiesiau 
ant suolo ir pradėjau skaityti rusišką laikraštį.

Staiga atsidarė vagono durys ir pamačiau įei
nančią jauną moterį. Norėjau atsistoti, bet nespė
jau. Moteris atsigręžusi į savo palydovą tarė: „Jo
nuk, manėme, kad šitame skyriuje būsime vieni du, 
o čia dabar drybso ta smarvė“. „Tylėk“, tarė vyras, 
„gal jis supranta lietuviškai“. „Na, ir tavo gi gal

KITI RAŠO
„Dirvoje“ (Nr. 7) Č. Gedgaudas straips

nyje „Rimti klausimai“ bando reziumuoti 
kitų autorių pasisakymus mūsų išeivijos to
limesnės raidos klausimais.

Iš jo išvedžiojimų aiškėja, kad pasaulio 
politikai, jų tarpe JAV prezidentas Nixo- 
nas, tik bando sudaryti mums iliuziją, kad 
„viskas bus gerai“. Autorius siūlo blaiviau 
pažiūrėti į ateitį.

„Čia nepadės jokių grandinėlių šokami 
šokiai. Čia nepadės net iškiliausi vasario, 
birželio ar kiti minėjimai, ‘kuriuose mūsų 
protingiausi veiksniai mums pasireiškia 
puikiomis prakalbomis, ir vėl išgaruoja ne- 
žinion per visus likusius metus. Čia nepa
dės mūsų diplomatų vakarienės, kuriose jie 
iškilmingai susitinka tarpusavyje, ir taip 
pat iškilmingai išsiskirsto, be jokių pastebi
mų rezultatų mūsų tautos likime. Pagaliau, 
čia nepadės pasitikėjimas rusais, kiniečiais, 
amerikiečiais ar Vatikanu. Nuo 1945 metų 
daug vandens nutekėjo, ir jie visi darbais, 
ne tuščiažodžiavimais turėjo ilgių — ilgiau
sios progos mums įrodyti, kaip iš tkro jie 
mums „padeda“. Anot evangelijos amžinos 
tiesos žodžio: „Pažinsi juos iš jų darbų“.

Ypač čia nepadės mūsų susiskaldymas 
srovių — srovelių sūkuryje. Kaip pikta, 
kaip skaudu girdint nuolat ir nuolat karto
jamą dainelę: „Į tą parengimą aš neisiu, 
čia ne mano „partija“ (kad esama vis tik
tai lietuviu, patogiai užmirštama). „Su tuo 
asmeniu aš nenoriu turėti nieko bendra, jis 
manęs nemėgsta“. (Ar tau, išsimaivėli, 
svarbiau asmeniški ginčai, ar Lietuva?).“

Visa tai labai gražu ir, tur būt, teisinga. 
Bet vis dėlto esamai padėčiai pakeisti ar 
bent pagerinti ir autorius jokių naujų pla
nų nepasiūlo.

„Mūsų Pastogė“ Nr. 8 (Australija) įrodi
nėja, 'kas gali atsitikti, kai išeiviai atsiski
ria nuo savųjų, pasitraukia iš lietuviškos 
bendruomenės ir užsidaro savame kiaute.

„Kaip sunku žiūrėti į mirštantį žmogų, 
taip lygiai sunku žiūrėti į mirštantį ben
druomenės narį. Kaip malonu yra susi
tikti su sveiku, gyvu, energija trykštančiu 
jaunuoliu, taip lygiai malonu matyti ben
druomenės narį visur dalyvaujantį, judan
tį, sklidiną gyvastingumu ir optimizmu. 
Žmogus visų pirma yra socialus ir toji sa
vybė jam yra būtina, kai jis ją praranda, 
pasijaučia vienišas, tada nei turtas, nei 
mokslas jo laimingu padaryti nebegali ir jis 
patenka į dideles vienatvės kančias, kurias 
baigia neretai savižudybe.“

„Tėviškės Žiburiai“ Nr. 8 įsidėjo vedamą
jį, pavadintą „Atlanto gijos“. Jame lukšte
na asmeniško, ne grupinio, bendravimo 
problemas. O pasirodo, kad jų taip pat esa
ma.

„Jau patirtis rodo, kad asmeniniai ryšiai 
gali būti pakankamai pozityvūs, nes jie iš
vengia tų vandenų, kuriuos sukelia grupi
niai ryšiai ir varo ant maskvinio malūno 
turbinų. Tačiau ir asmeniniai ryšiai turėtų 
būti deramai puoselėjami, nes kartūs nusi
vylimai yra galimi ir šioje srityje. Juk išei
vis, nematęs savo krašto 30-40 metų, nuvy
kęs okupuoton Lietuvon, sunkiai orientuo
jasi. įpratęs matyti viską laisvomis bei at

viromis akimis, jis ten nesusigaudo, nepa
stebi sistemos užmaskuotų dalykų ir viską 
priima už tikrą pinigą. Dėlto nevienas, grį
žęs iš Lietuvos, pasakoja labai naiviai. 
Toks lankytojas ir koncentracijos stovyklą 
Kazachstane aplankęs pasakotų entuzias
tingai apie gerą tvarką, didelius laimėji
mus, žavias apylinkes..., bet esmės nepa
liestų. Neveltui įžvalgesni žmonės Lietuvo
je ir pastebi, kad ne visi lankytojai turi 
akis, ne visi moka formuluoti klausimus. 
Pvz. vienas tautietis iš Kanados, nuvykęs į 
kolchozą, klausia sutiktą pilietį, ar dabar 
geriau gyventi. Negi šis gali svetimam žmo
gui atsakyti kitaip! Yra betgi ir mokančių 
stebėti bei informuotis. Pvz. viena lankyto
ja, sutikusi kunigą, neklausė, ar yra religi
jos laisvė, bet tik pasiteiravo, kur ji gali nu
sipirkti maldaknygę, N. Testamentą, tikybi
nį laikraštį. Atsakymas buvo — „nežinau“. 
Išvada labai aiški.“

„Naujienos“ įsidėjo per du numerius ėju
sį pusiau religinį Juliaus Smetonos straips
nį, „Kalėdų Šventės ir Naujųjų Metų vil
tys“, kurio antroje dalyje įrodinėjama, kad 
beveik dėl visų pasaulio negerovių ir ko
munizmo įsigalėjimo yra kalta JAV vy
riausybė. Jis išvardina net 11 punktų, įro
dančių JAV elgesį, štai kai kurie iš jų.

„Po Vokietijos kapituliacijos Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausybė uždraudė 
savo kariuomenei žygiuoti į rytus, tuo įga
lindama Raudonąją Armiją ‘be kovos užimti 
didelius Europos plotus.

Suezo konflikto metu Jungtinių Ameri
kos Valstybių vyriausybė pagrasė karine 
akcija prieš Prancūziją ir Angliją ir tuo 
sukliudė šioms valstybėms apginti savo tei
ses Suezo kanalo zonoje. Šitokia Jungtinių 
Amerikos Valstybių vyriausybės akcija at
vėrė komunizmui vartus į Artimuosius Ry
tus.

Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausy
bė sukurstė vengrus sukilti prieš bolševikų 
uzurpatorius, o paskui ne ililk: vengrų suki
lėliams nepadėjo, bet ir garantavo savo ne
sikišimą į vengiu — komunistų konfliktą. 
Šito rezultate, Sovietų Sąjunga pajuto tu
rinti laisvas rankas, pasiuntė savo kariuo
menę į Vengriją ir žiauriausiomis priemo
nėmis sukilimą numalšino.

Kiekvieną kartą, kai Sovietų Sąjunga at
sidurdavo ekonominiuose sunkumuose, 
Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausybė 
tuojau atskubėdavo su pagalba, kad kar
tais vergų sistema Sovietų Sąjungoje nesu
griūtų savaime.“

Kruopščiai surankiota medžiaga. Tik gai
la, kad taip ilgai reikėjo laukti, kol įsitikin
ta, kad kiekvienam savi marškiniai yra ar
čiau kūno. Iš ‘kitos pusės, būtų galima tiek 
pat' punktų prirašyti JAV nuopelnams iš
kelti.

IŠRADIMAS SŪRIAMS GAMINTI

Sūrių gamybos specialistai R. Ramanaus
kas, D. Peseckas ir K. Kvietkus išrado naur- 
ją būdą pusiau kietiems fermentiniams sū
riams gaminti. Pagal naują išradimą paga
minti sūriai gavo „Klaipėdos“ ir „Kauno“ 
vardus.

va“ atsakė moteriškė, „toks gyvulys ir supras žmo
gaus kalbą“.

Keltis ir užginčyti, kad aš nei smarvė, nei gy
vulys jau buvo per vėlu. Nusprendžiau tylėti. Ma
no nauji bendrakeleiviai atrodė miesčioniškai. Jis 
galėjo būti valdininkas, o ji studentė, ar mokytoja. 
Jie tur būt buvo jaunavedžiai ar sužadėtiniai, nes 
vienas kitam buvo labai meilūs. Iš jų kalbos supra
tau, kad jie vyksta į Kauną. Taigi, keturias valan
das iki Panevėžio turėjau keliauti malonioje drau
gystėje tylėdamas. Mano bendrakeleiviai susėdo 
prieš mane ir moteris pradėjo mane plūsti. Jos epi
tetai — plėšikas, kraugerys ir niekšas dar nebuvo 
pačios didžiosos mano kaltybės. Buvau kaltinamas 
dar biauresniais nusižengimas.

Vyras bandė ją nuraminti, nukreipti jos dėme
sį nuo manęs į kitus dalykus, bet ji, kaip tik pama
tydavo geležinkelio stotyse tremtinius, vėl pradėda
vo mane plūsti. Aš tylėjau ir svarsčiau, kaip atker
šyti tai moteriškei. Nutariau iki Panevėžio tylėti, o 
išeinant iš traukinio pasakyti tik tris žodžius: „Lie
tuvi, prikąsk liežuvį“, ir be pasiaiškinimų prasiša
linti.

Keršto įvykdyti neteko. Anykščų stoty į mūsų 
skyrių įėjo kapitonas J. Jis dėvėjo dar lietuviškus 
kariškus drabužius, tuo tarpo kai aš buvau jau 
įvilktas į rusišką „rubašką“. Pamatęs mane, kapito
nas šūktelėjo: „Labas, pulkininke, kur gi dabar va
žinėji?“ Iš lėto atsistojau, ištiesiau kapitonui ranką 
ir tariau: „Sveikas, mielas kapitone. Klausi, kur va
žinėju? Ar matai tuos gyvulinius užkaltus vago
nus? Ar žinai, kur lietuvius veža? Važiuoju ir aš 
tenai. Tik toks skirtumas, kad aš važiuoju antros 
klasės vagone“.

Kapitonas nusigando, kad aš prie pašaliečių 
taip neatsargiai kalbu. Jis greitai išsitraukė portsi

garą ir pasiūlė man cigaretę. Tuo pat metu jis susi
griebė, kad čia nerūkančių skyrius ir išėjome parū
kyti į stabdžių aikštelę.

Išeidamas pažiūrėjau i savo bendrakeleivius. 
Jie sėdėjo siaubo išplėstomis akimis, o ji pasilenkus 
ir delnais užsidengusi veidą. Jos pečiai konvulsin- 
gai trūkčiojo. Nežinau, nuo juoko ar verksmo? Kai 
grįžome parūkę, mano bendrakeleivių nebebuvo. 
Nebemačiau jų ir Panevėžio stotyje. Jie pabėgo.

Ir ta moteris vos manęs nepražudė. Jos gaiva
liška neapykanta rusams okupantams sustiprino 
mano norą pasitraukti iš raudonosios armijos. Ka
pitonas J. pasakė man, kad Panevėžio miškuose jau 
veikia lietuvių partizanų būrelis, kuriam vadovauja 
kapitonas Gumbinas. Kapitonas J. pažadėjo su
vesti mane su kapitonu Gumbinu. Sutikau. Suta
rėm, kad ketvirtadienį, kai aš pro Panevėžį važiuo
siu į Rygą, jis ateis į geležinkelio stotį ir nuves mane 
pas kapitoną Gumbiną. Ketvirtadienį atvykau trau
kiniu iš Subačiaus į Panevėžio stotį, čia traukinys 
stovėdavo visą valandą. Nekantraudamas laukiau 
kap. J. Daug kartų iš traukinio ėjau į stotį, su 
tikti savo išlaisvintoją. Jo nesulaukiau. Nusimi
nęs išvažiavau į Rygą, iš kur turėjau važiuoti i Mas
kvą. Pasitraukti iš raudonosios armijos pagelbėjo 
prasidėjęs rusų-vokiečių karas.

Vokiečių okupacijos metu teko patirti, kad 
kap. J. buvo NKVD užverbuotas ir dirbo jos nau
dai. Jis buvo įviliojęs mane į spąstus ir galėjo pra
žudyti. Kapitonas Gumbinas neturėjo jokio parti
zanų būrelio ir pats slapstėsi. Kodėl kap. J. savo 
provokacijos neįvykdė iki galo, t.y., kodėl jis ma
nęs neatidavė į NKVD rankas — nežinau.

T. Vidugiris

LIETUVOJE
425 METAI LIETUVIŠKAI KNYGAI

Vilniaus universiteto Mokslinės bibliote
kos senų ir retų spaudinių skyriuje praėju
sių metų gruodžio mėn. buvo atidaryta pir
mosios lietuviškos ‘knygos — M. Mažvydo 
„Catechismusa prasty szadey“ — 425 metų 
jubiliejinė paroda. Joje išstatyta pirmosios 
lietuviškos knygos originalas ir visa, kas 
apie ją parašyta.

Įdomu, kad Lietuvoje yra tik vienas to 
„Katekizmo“ originalo egzempliorius, 1956 
m. gautas iš Odesos M. Gorkio mokslinės 
bibliotekos. Jis laikomas specialiai šiai pro
gai pagamintame odiniame gaubte.

MIRĖ A. VAINIŪNAITĖ

Lietuvoje mirė Kauno Valstybinio dra
mos teatro aktorė veteranė profesinio teat
ro pirmojo spektaklio dalyvė Antanina Vai- 
niūnaitė-Kuibertavičienė.

Dramos teatre Vainiūnaitė dirbo dau
giau kaip pusę šimtmečio (g. 1896) ir su
kūrė apie 300 vaidmenų. Paskutinį kartą 
Kauno teatre vaidino 1972 m. lapkričio mė
nesį spektaklyje „Siuvėjų dienos SiJman- 
čiuose“.

APDOVANOTAS L. NOREIKA

Už nuopelnus lietuvių tarybiniam teatro 
menui ir aktyvią visuomeninę veiklą aka
deminio teatro aktoriui Laimonui Virgilijui 
Noreikai suteiktas nusipelniusio artisto 
garbės vardas.

Toks pat vardas suteiktas akademinio 
teatro aktorei, Marijai Rasteikaitei.

MOKSLININKŲ DARBAI

Daugiau kaip 200 įmonių naudoja pažan
gius metalo nusėsdinimo ir plastmasių me- 
talizavimo technologinius procesus, kuriuos 
sukūrė Lietuvos Mokslų akademijos 
Chemijos ir cheminės technologijos institu
tas. Apie tai instituto direktoriaus pava
duotojai R. Višomiirskis, A. Prokopčikas ir 
sektorių vadovai papasakojo tarprespubli
kinio mokslo žurnalistų seminaro daly
viams, apžiūrėjusiems jų laboratorijas.

Kūrybinio seminaro dalyviai taip pat ap
lankė Puslaidininkių fizikos institutą. Jo 
direktorius, respublikos Mokslų akademi
jos viceprezidentas J. Požėla ir kiti bendra
darbiai supažindino svečius su čia atskleis
tomis naujomis karštų elektronų savybė
mis, Vilniaus fizikų kuriamais unikaliais 
puslaidininkiniais prietaisais.

SVEČIAI IŠ D. BRITANIJOS

Lietuvoje lankėsi D. Britanijos komunis
tų partijos delegacija, vadovaujama G. Mc 
Lennano.

Kaune svečiai aplankė IX fortą, žiūrėjo 
filmą apie vykusias tame forte žudynes ir 
įrašė savo įspūdžius.

Svečiai iš Didžiosios Britanijos aplankė 
kolūkio buitinio aptarnavimo kombinatą, 
apžiūrėjo gyvulininkystės fermrą, pabuvo
jo kolūkiečių Adomavičių sodyboje. Dele
gacijos nariai domėjosi kolūkinio kaimo 
gyvenimu, žemės ūkio laimėjimais.

Trečią viešnagės dieną svečiai susipaži
no su Vilniumi. Juos lydėjo ir aiškino Lie
tuvos KP Vilniaus miesto komiteto pirma
sis sekretorius P. Griškevičius ir miesto 
vykdomojo komiteto pirmininkas V. Saka
lauskas.

Britų komunistų organas „Morning Star“ 
rašo, kad Mc Lennanas per Vilniaus TV pa
reiškęs, kad jis esąs labai sujaudintas pa
matęs ir patyręs, su kokiu pasiryžimu Lie
tuvos žmonės siekia taikos ir nori visais 
galimais būdais ją išlaikyti.

IR VĖL PAVASARIS, O SU JUO NAUJOS, 
PUIKIOS LIETUVIŠKOS KNYGOS IR 

SENESNIAM IR JAUNESNIAM

PASIKVIESKITE BENT VIENĄ Į SAVO 
NAMUS.

V. Alantas — ŠVENTARAGIS, istorinis 
romanas, 400 psl. kietais apdarais. Kny
gos kaina £2.60.

A. Musteikis — KIAUROS RIEŠKUČIOS, 
romanas iš netolimos praeities. 260 psl. 
Kaina £2.05.

J. Gliaudą — BRĖKŠMĖS NAŠTA, roma
nas. 384 psl. Kaina. £2.70.

J. Kralikauskas — VAIŠVILKAS, roma
nas. 234 psl. Kaina £2.05.

Prof. J. Eretas — Tarnyboje Lietuvai. DI
DYSIS JO NUOTYKIS — kelių autorių 
monografija apie žymųjį prof. J. Eretą. 
286 psl. Kaina £2.20.

N. Jankutė — ŠAMO EŽERO SEKLIAI — 
dailiai iliustruota vaikams knyga. 138 psl. 
Tinka dovanoms. Kaina£1.80

IR ILGO GROJIMO PLOKŠTELĖS
ŽIBURĖLIS, lietuviškos lengvos muzikos 

rinkinys, 14 atskirų dalykų;
G. ČAPKAUSKIENĖ dainuoja, sopranas, 13 

atskirų dalykų, liaudies dainos ir kit.
S. KLIMAITĖ — sopranas, Lietuvių kom

pozitorių dainų rečitalis. 14 atskirų kūri
nių;

AR TU PAMENI — lietuviškas lengvos 
muzikos rinkinys. Plokštelių kainos, 
įskaitant persiuntimą, £3.15.

Knygos ir plokštelės gaunamos : DAINORA, 
14, Priory Rd., Kew, Surrey
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Europos Lietuvių Kronikų VOKIETIJA SKAUTIŠKUOJU KELIU

MŪSŲ RĖMĖJAI

Atsilygindami už „Europos Lietuvį“ ir 
Nidos Klubo knygas, lietuviškai spaudai 
paremti aukojo:

3,20 sv. — agr. Č. Liutikas: 2,45 sv. — 
dr. V. A. Kaišys; 1,40 sv. — P. Matulevi
čius; po 0,90 sv. — K. Urbonas ir P. Gudas; 
po 0,50 sv. — E. Omkis ir P. Zdanavičius; 
po 0,40 sv. — M. Talkačiauskas, A. Kuzmic
kas, A. Brazdeikis ir R. žudžius; 0,30 sv. — 
A. Gofmanas; 0,20 sv. VI. Andriulis; 0,15 
sv. J. Vosylius.

AUKOS TAUTOS FONDUI

DBLS Wolverhamptono skyrius Vasario 
16 d. proga paaukojo 27,00 svarus.

Tautos Fondo Atstovybė

SVEČIAS IŠ AUSTRALUOS

Žinomas Australijos lietuvių veikėjas 
Vytautas Doniela apsistojo Lietuvių Na
muose Londone. Į Angliją studijų reikalais 
jį atsiuntė Newcastle universitetas, kuria
me dėsto filosofiją.

Po keturių mėnesių Vyt. Daniela vyksta 
į Vokietiją, o iš ten į JAV.

LONDONAS

KUN. PROF. J. VENCKUS, S. J. 
LONDONE

Netikėtai į Londoną atvyko jėzuitas kun. 
prof. J. Venckus ir pravedė rekolekcijas 
lietuvių bažnyčioje.

Nežiūrint' nebejauno amžiaus, prof. J. 
Venckus tebėra toks pat iškalbus ir ener
gingas, kaip anais nepriklausomybės lai
kais, kai jis garsėjo savo rekolekcijomis 
ypačiai moksleivių tarpe.

Ta proga jis apžiūrėjo Londoną, apsilan
kė L. Sodyboje ir Lietuvių Namuose. Šiuo 
metu kun. J. Venckus lanko lietuvių kolo
nijas Vokietijoje.

JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

1973 m. kovo mėn. 24 dieną (šeštadienį) 
18 valandą Lietuvių Namuose, 1 Ladbro'ke 
Gardens, London, W. 11 įvyksta D. Britani
jos lietuvių jaunimo suvažiavimas. Prane
šimus padarys II Pasaulio Jaunimo kongre
so atstovai iš kongreso ir viešnagės pas 
Amerikos ir Kanados lietuvius.

Bendruomenės krašto valdyba yra gavusi 
daug užklausimų, kada galėsime išgirsti 
jaunimo atstovų pranešimus iš kongreso.

Tad krašto bendruomenės valdyba kvie
čia visus, kuriems rūpi jaunimo reikalai, 
atvykti į Lietuvių Namus ir pasiklausyti 
atstovų pranešimų. Po pranešimų bus dis
kusijos ir pasitarimai. Jaunimas kviečia
mas šiame suvažiavime dalyvauti ir kartu 
jungtis į bendrą viso pasaulio Lietuvių Jau
nimo Sąjungą.

Visi dalyvaujantieji ir ypač tie, kuriems 
bus reikalingos nakvynės, prašomi galimai 
greičiau pranešti Andriui Jurui, 11 London 
Lane, Bromley, Kent'. Telef. 01-460-2592.

IEŠKOMAS „PLUMBERIS“ — ŠOFERIS

Skubiai reikalingas centralinio šildymo 
darbuose nusimanantis darbininkas, turįs 
šoferio leidimą ir galįs vairuoti jam duotą 
mašiną medžiagų transporto reikalams.

Gera proga šį darbą mėgstančiam asme
niui įsigyti specialybę. Ypatingai didelis 
patyrimas pradžioje nereikalaujamas.

Dėl algos bus susitarta asmeniškai.
Rašyti ar kreiptis : J Tarulis, 2 Ladbroke 

Gardens, London, Wil 2PU.
Tel. 01-272 2470.

(Skambinti vakarais 6-10 vai.)

REIKALINGI LENTPIŪVĖS
DARBININKAI

Lietuvio lentpiūvėje reikalingi patyrę 
ir paprasti darbininkai.

Geras atlyginimas. Automatiški lentpiū- 
vės įrengimai. Mokami bonusai.

Kreiptis: P. Požerskis, N. P. Timber Co. 
Ltd., Rothwell Rd., Fonmalle, Kettering, 
Northants.

Tel. Kettering 5552; po 18 val. — Burton 
Latimer 2963.
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| REIKALINGA GAILESTINGOJI | 
| SESUO

= Maždaug nuo balandžio 12 d. senelių š 
Š namuose prie jūros, kuriuose gyvena i 
H 30 pabėgėlių, reikalinga 6-8 saveitėms i 
5 gailestingoji sesuo (resident nurse), i
= Rašyti — The Warden, Barton House, ? 
= 2 Marine Drive, New Milton, Hants, Į 
| BH25 7EE. |
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JAUKUS UŽGAVĖNIŲ VAKARAS

Kovo mėn. 3 d. Šv. Onos Draugijos na
rės surengė londoniečiams jaukų vakarą, 
kuriame susirinkusieji buvo vaišinami lie
tuviškais Užgavėnių blynais. Kartu buvo at
švęstos ir Kazimierinės.

LONDONO DBLS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Londono DBLS skyriaus susirinkimas 
įvyks kovo 24 d., šešt'adien, 8 v. vak. Sporto 
ir Socialinio klubo patalpose, Victoria Park 
Rd.

Bus diskutuojami skyriaus, DBLS ir Lie
tuvių Namų suvažiavimo ir kiti visuomeni
niai reikalai.

Visi kviečiami dalyvauti.
Skyriaus Valdyba

VELYKINĖ LIETUVIŠKAI

šeštadienį, kovo 24 d., 7 v. vak. katalikų 
bažnyčioje Lower Britwell Rd., Slough bus 
klausoma išpažinčių lietuviškai.

MANCHESTERIS

DBLS SKYRIAUS SUSIRINKIMAS

Vasario 24 d. DBLS Manchesterio skyrius 
liet, klube sušaukė metinį visuotinį narių 
susirinkimą.

Susirinkimui pirmininkavo kun. A. Pucė, 
sekretoriavo V. Kupstys.

Pranešimą apie skyriaus veiklą padarė 
sk. p-kas Ant'. Jaloveckas, iš kurio paaiškė
jo, kad skyrius metų bėgyje atliko visas 
užduotis ir priėmė GRANDINĖLĘ. Iš iždi
ninko pranešimo matėsi, kad skyrius yra 
labai gerame finansiniame stovy. Pinigų 
dalį paskyrė įvairiai šalpai.

Susirinkime šiems metams išrinkta sky
riaus valdyba: Ant. Jaloveckas, S. Lauru- 
vėnas ir K. Steponavičius. Kandidatas — 
V. Kupstys. Revizijos k-ja: A. Jakimavi
čius, L. Pūras ir A. Pupelis.

Atstovu į DBLS-gos suvažiavimą išrink
tas V. Kupstys.

PAGERBTAS KAPELIONAS

Vasario 25 d. DBLS Manchesterio sky
rius, po lietuviškų pamaldų, suruošė mūsų 
kapelionui kun. V. Kamaičiui priėmimą — 
pietus. Jų metu dalyvavo evangelikų kun. 
A. Pucė ir apie 40 parapijiečių. Jų metu 
buvo kalbų, šnekų ir dainų.

Pietus paruošė Moterų Ratelio RŪTA na
rės.

Šie pietūs — tai antras iš eilės metinis 
šios organizacijos gražus mūsų kapeliono 
pagerbimas.

BLYNŲ BALIUS

Kovo 3 d. Manchesterio Liet. Soc. klubas 
savo nariams ir svečiams suruošė blynų 
balių, kurin atsilankė gražus būrys žmonių. 
Skanius ir įvairus blynus kepė Moterų Ra
telio RŪTA nares. Buvo pastebima visų 
puiki nuotaika.

ĮSIGIJO TV APARATĄ

Manchesterio Liet. Soc. klubas įsigijo 
naują 26 colių TV aparatą, kurio kaina yra 
273 sv. Tai vienintelis Anglijoje liet, klu
bas, kuris turi tokį televizorių. Jis laiko
mas svečių kambaryje, antrame aukšte.

Klubo valdyba kviečia visus narius atsi
lankyti klube ir pasižiūrėti spalvotos pro
gramos.

A. P-kis

RAMOVĖNŲ SUSIRINKIMAS

L. V. S. RAMOVĖ, Manchesterio sky
rius, savo susirinkime vasario 3 d. į valdy
bą išsirinko šiuos asmenis: K. Murauskas 
— p-kas, A. Vigelškis — vice-kas, E. Saba
liauskas — sekretorius, A. Jakimavičius — 
iždininkas ir A. Pupelis — reikalų vedėjas.

Po ramovėnų susirinkimo J. Verbickas 
parodė filmą iš ramovėnų gyvenimo.

SKAUTŲ DIENOS

Š. m. kovo mėn. 3 ir 4 d. manchesteriš- 
knai atšventė šv. Kazimiero dieną. Geriau 
pasakius, tai buvo skautų diena, kuri pra
ėjo su dideliu pasisekimu.

šeštadienis. Anglijos rajono skaučių- 
skautų iškilminga 55 jubiliejinių metų su
eiga. Klubo salėj išrikiuotos gražiomis uni
formomis sesių-brolių eilės, tėveliai, sve
čiai užpildė likusias vietas ir taip prasidėjo 
tradicinė sueiga: įnešamos vėliavos, mal
da, įsakymų skaitymai, laipsnių pakėlimai, 
priesaikos, kaklaraiščių užrišimas etc.

Sveikinimo kalbas pasakė: kun. Kamai- 
tis, A. Jaloveckas, V. Bernatavičius ir ra
jono vadovai. Ta proga vadovybė apdova
nojo kun. Kamaitį skautų rėmėjo ženklu.

Gražiomis tradicijomis įvykdytas nau
jų vadovų pareigų perdavimas. Ilgus metus 
pasidarbavusiems s. G. Valterytei ir ps. A. 
Jakimavičiui tarta gražūs padėkos žodžiai 
bei gausios katutės. Ateičiai rajono seseri
jos vadeivė ps. J. Traškienė ir vietininkijos 
vietininkas ps. A. Gerdžiūnas, kaip naujieji 
pareigūnai, pasižadėjo tęsti Dievui, Tėvy-

nei, Artimui idėjos darbą, nesigailėdami jė
gų-

Baigiant sueigą, įnešamos vėliavos, ir su-
giedotas himnas.

Laužas. Nebūtų skautai, jeigu nebūtų 
tradicinio laužo. Lauke dar šalta, bet skau
tams ir salėj gerai. Senasis vilkas sk. vyt. 
D. Damauskas uždega lauželį, sesės šoka į 
pagalbą. Sesė Traškienė praveda tiek gra
žių patriotinių įmantrių skautiškų dainų, 
kad suaugusieji nustebo, o ir džiaugsmui 
galo nebuvo. Visa apvainikavo V. O'Brien, 
išmokęs lietuviškai, pamilęs lietuvius ir 
pravedęs ilgesingą lietuvišką dainelę. Prie 
lauželio sekė vaidinimai (K. Kupstytė, A. 
Kupstys, V. Navickas), raketos, šūkiai ir 
kita įvairumai. Užbagiama visų susirinku
sių tradicine „Tyli naktis“.

Sekmadienis. Salėj gražiai papuoštas mi
šių aukos stalas, pilnutinė salė susirinku
sių. Kun. Kamaitis, palaiminęs altorių ir 
patalpas, atlaikė šv. mišias ir pasakė šir
dingą pamokslą apie šv. Kazimierą. Gies
mes pravedė A. Jakimavičius. Mūsų jaunie
ji ir vyresnieji, savos patalpos, savas lietu
viškas žodis, giesmė, malda — visa tai pa
liko neišdildomą įspūdį.

Kaziuko mugė. Mugę atidarė „Budėki
me“ redakt. mokyt. V. Ignaitis, tardamas, 
kad lietuviškos idėjos darbas remiasi talka. 
Susirinkusieji nustebo mugės įvairumu ir 
gausumu. Ps. J. Traškienė ir jos padėjėja 
v. s. si. draugininke V. Barauskaitė turėjo 
darbelio, kai prasidėjo tikroji „mugė“.

V. s. si. J. Gerdžiūnienė su skautukais vėl 
turėjo darbo, kol pravedė gausią loteriją.

Posėdžiai. Posėdy dalyvavo rajono vadi- 
ja, vienetų vadovai ir tėvų k-tų pirminin
kai. Reikėjo aptarti bent 20 darbotvarkės 
punktų. Iš svarbesnių pranešimų paaiškė
jo, kad stovykla šiais metais įvyks Sody
boje nuo liepos 28 d. iki rugp. 4 d. Jubilie
jinių 55 metų proga, L. S. S. Piranija pakėlė 
s. G. Zinkuvienę į vyr. skautininkes, p. s. G. 
O'Brien į skautininkes.

Liko dėkingi visi: skautų suvažiavimas 
dėkojo vietos klubo vadovybei už patalpas, 
paramą, p. O. Markraftienei bei „Rūtos“ 
narėms už puikų maitinimą, vaišes, visiems 
aukojusiems už dovanas mugei, piniginę 
paramą ir širdingą priėmimą, apnakvini
mą. Manchesteriškiai dėkingi už tokį įvai
rų, gražų savaitgalį, įspūdingą šv. Kazimie
ro paminėjimą ir suteiktą džiaugsmą, kad 
mūsų jaunieji eina tokiu gražiu, lietuvišku 
keliu.

Valio rajono vadovybei, valio amžinai be
sišypsančiam v. s. Maslauskui, valio, skau- 
tėms-skaut'ams!

Vėl lauksime jūsų.
D. Dainutis

BRADFORDAS

A. A. PETRAS KUOSA

Kovo mėnesio 2 dieną St. Lucas ligoninė
je po sunkios ligos mirė susipratęs lietuvis 
Petras Kuosa. Gimęs 1902 metais Zarasų 
aps., Antazavės vi., Taboro kaime. Nepri
klausomybės atsikūrimo laikais savanoriu 
stojo į besikuriančią Lietuvos kariuomenę 
ir iš jos išėjo vyr. puskarininkiu. Buvo 
sporto mėgėjas. Vėliau tarnavo Lietuvos 
pasienio policijoje. Vokiečių okupacijos 
laikais jam toko kariauti su rusų desantais, 
kurie labai teriojo vietos gyventojus. Buvo 
net sužeistas. Karui artėjant, pasitraukė į 
Vokietiją, čia pateko į karo žandarmerijos 
nagus ir turėjo kasti apkasus.

Po karo dirbo Škotijoje ir vėliau atsikė
lė į Bradfordą. Čia gyvendamas jis jautėsi 
kiek vienišas ir glaudėsi prie lietuvių šei
mų. Netekus vienos kojos, Vyties klubas jį 
priglaudė savo patalpose. A. a. Petrą Kuosą 
visi pažinojo Bradforde, kaip ramų ir susi
pratusį lietuvį, tad ir į jo laidotuves susi
rinko gražus būrys tautiečių.

Kovo 9 d. po gedulingų pamaldų velio- 
nies kūnas, pagal jo valią, sudegintas vie
tos krematoriume. Bažnyčioje kun. J. Kuz- 
rnickis visų lietuvių vardu, kurių eilės 
Bradforde labai jau išretėjo, pasakė pa
mokslą ir kartu atsisveikinimo žodį.

J. Vaidutis

KETTERING  AS

SUŽEISTAS J. PETKUS

Kovo 3d., P. Požerskio vedamoje medžio 
apdirbimo įmonėje sunki nelaimė ištiko 
Juozą Petkų. Jam dirbant mašinų garaže, 
ant galvos nukrito gabalas geležies. Jau dvi 
savaitės guli ligoninėj be sąmonės.

J. Liobė

LIET. SODYBA

Skautai stovyklauja Sodyboje nuo lieps 
28 d. Norintieji tuo laiku praleisti atostogas 
Sodyboje, prašomi kuo skubiausiai kreiptis 
į Sodybos vadovybę, nes tik keletas laisvų 
kambarių yra likę.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Labai komplektuota padėtis šeštose „Ne
muno“ draugijos šaškių pirmenybėse“.

(Iš straipsnio laikraščiui)

MUENCHENAS
55-toji Nepriklausomybės paskelbimo su

kaktis Muenchene buvo paminėta net tris 
valandas (su pertraukom) trukusia progra
ma ir pobūviu. Apyl. pirmininkas K. Au- 
siejus atidarė, pasveikino gausiai susirin
kusius, paprašė sugiedoti Tautos Himną ir 
pakvietė paskaitininką, Vasario 16-sios 
gimnazijos mokytoją, p. V. Bartusevičių, 
M. A. Jį pristatė kaip sociologą, mokytoją, 
Vokietijos Krašto Tarybos narį, buv. ateiti
ninkų moksleivių ir vėliau studentų pirmi
ninką, Vokietijos jaunimo laikraštėlių re
daktorių, II PL Jaunimo kongreso paskai
tininką.

Prelegentas kalbėjo apie Vasario 16 minė
jimų prasmę, šią prasmę jis randa laisva
me dviejų kultūrų (lietuviškosios ir gyve
namo krašto) pasisavinime. Jokie minėji
mai, suvažiavimai, Lietuvos lankymas ne
turės prasmės, jei nebus sudaryta pastovi 
lietuviška aplinka gyvenamoje vietoje.

Po to 15 merginų ir vyrukų (tautiniais 
drabužiais) griausmingai sudainavo „Ko
kiais keliais bekeliaučiau, tėviškėn min
tys nuves“.

Tada mokinė Violeta Hermanaitė padare 
gražų įvadą į „Ratuko“ tautinius šokius — 
elegantiškąjį kadrilių „Ketvirtainį“, links
mąjį „Gyvatarą“, prakaitą varvinančius 
„Rugučius“. Šoko: A. Balkus, R. Boehmas, 
A. Gelžinytė, V. Hermanaitė, P. Nevulis, P. 
Mečiomis, S. Mečionytė, A. Pauliukevičius, 
K. Pauliukevičiūtė, R. Pauliukevičiūtė, R. 
Žagarinskas, D. Žakytė. Akordeonu palydė
jo M. Landas, šokius paruošė Alina Gri
nienė.

Kaip jiau įprasta, publikos masė dau
giausia ploja šokiams, bet šį kartą buvo iš
ploti ir Vargo mokyklos mažasis duetas — 
Aušrelė ir Mindaugas Skcberdžiai. Jie gra
žiai padainavo F. Strolios dainelę „Graži 
tėvynė mano“.

Po pertraukos jauna, gabi pianistė iš 
Berlyno, Alisa-Raminta Lampsatytė skam
bino ne pirštais, o širdimi Bacho, Beethove- 
no, Čiurlionio ir Mendelsono kūrinius. Pra
nešinėjo stud. K. Pauliukevičiūtė. Pianistę 
pristatė Alina Grinienė:

Gimusi Chicagoje ir ten įsigijusi vokie
čių literatūros bei pianino-muzikologijos 
diplomus 1971 m., p-lė Lampsatytė yra cho
rų dirigento Lietuvoje ir Chicagoje, J. 
Lampsačio duktė. Ji labiausiai mėgsta mo
dernią muziką ir Berlyne ruošia disertaci
ją „Lietuvos pokarinė muzika“ pas garsų 
profesorių Kari Dahlhaus. Jai patinka 
akompanuoti, ir jau nemažai yra akompa
navusi solistams ir chorams. Vokietijoj yra 
koncertavusi pernai, 19-tojoj Lietuv. Stu
dijų savaitėj.

Panelė Lampsatytė yra ne tik muzikė, 
bet ir poetė. Tad po piano koncerto ji skai
tė kelioliką eilėraščių, skaidrių fone. Skai
dres jai pritaikė Berlyno grafikas Emst 
Friedrich.

Jos poezija, suprantama, yra melodinga, 
kur muzikos garsai bandomi derinti su dai
lės paveikslais, peizažu.

Tat, iš tikrųjų, šio minėjimo programa 
buvo įvairi, ir kiekvienas galėjo rasti ką 
nors sau patinkamo. Visą programą — pra
dedant paskaitininku ir baigiant koncertu

I — išpildė jauni žmonės!
! Užtat net 14 apylinkės ponių paruošė 
' gražias vaišes, kiekviena atnešdama savo 
kulinariško meno užkandžių. Tos ponios: 
E. Apyrubienė, U. Ausiejienė, O. Beissin- 
gerienė, A. Grinienė, V. Karužienė, S. Lau
kaitienė, C. Mečiokienė, S. Pauliukevičienė, 
N. Otto, E. Rugienienė, B. Skeberdienė, R. 
Veršelienė, S. Vyšniauskienė.

Muencheno Apylinkės Valdyba pagrįstai 
džiaugėsi, kad net 40 asmenų aktyviai da
lyvavo Nepriklausomybės šventės parengi
me ir kad po minėjimo gausiai aukojo Val
dybos darbams.

ELI

ITALIJA

SUBUVIMAS MONZOJE

Italijos lietuvių centras yra Romoje, bet 
pavieniai lietuviai gyvena ir kitose šio tu
ristinio krašto vietovėse. Apie 650 km. į 
šiaurę nuo Italijos sostinės, Milano apy
linkėse, nuo karo pabaigos yra užsilikusių 
apie 10 lietuvių. Kovo 25 dieną jie ruošiasi 
suvažiuoti į Monzą, kurią daugumas iš jų 
gerai pažįsta.

Karo metu Monzoje lietuviai vienuoliai 
pranciškonai globojo visą būrį savo tautie
čių jaunuolių, pabėgusių iš „batalionų“ ir 
ieškojusių kelio į Vakarus. Šv. Marijos Ap. 
vienuolyne gyvenęs Tėvas Petras Baniūnas 
(dabar „Darbininko“ administratorius Bro- 
oklyne) pasidarbavo daugiausiai. Jis teikė 
pabėgėliams pastogę ir aprūpindavo rūbais 
ir maistu;

Tad kovo 25 dieną šiaurės Italijos lietu
viai ruošiasi susitikti tame pat vienuolyne, 
kuriame daugeliui iš jų teko gyventi, ir 
mintimis sugrįžti į anuos laikus, su dėkin
gumu prisiminti geradarį Tėvą Petrą.

Šiaurės Italijoje gyvenantieji lietuviai 
yra pusėtinai gerai įsikūrę. Vienas jų yra 
čia baigęs veterinarijos mokslus ir turi gerą 
darbą, kitas Monzoje turi savo įmonę, tre
čias — geras amatininkas. Kaip svetimša
liai, turi italų pasitikėjimą. Kai kurių šei
mos yra mišrios.

Tie, kurie gauna „E. Lietuvį“, yra labai 
patenkinti laikraščio tūriniu. D. B.

JUBILIEJINIAI LIETUVIŲ SKAUTUOS 
METAI

Sesės ir Broliai!
LSS Tarybos Pirmąją nutarė LSS 1973 m. 

JUBILIEJINĘ STOVYKLĄ ruošti BSA 
BEAUMONT stovyklavietėje prie CLEVE- 
LANDO, OHIO (JAV), š. m. rugpiūčio 19- 
29 d. d.

Visi didžiosios Lietuvių Skautų Sąjungos 
nariai ir narės tvirtu šuoliu ruošiasi į Ju
biliejinę Stovyklą.

Anglijos rajono vadovybė savo posėdyje 
nutarė vėl rengti rajoninę Skautų tradicinę 
24-ją stovyklą, kuri sutampa su Lietuvos 
Nepriklausomybės įsikūrimo ir Lietuvių 
Skautų Sąjungos įkūrimo 55-ių metų Jubi
liejum.

Šiais metais rajoninė skautų stovykla 
įvyksta LIEPOS 28 — RUGPIŪČIO 4 d. d. 
Lietuvių Sodybos žaliajame beržyne.

Stovyklinis mokestis už maistą yra 4 sv. 
50 penų vienam asmeniui.

Šiuo tarpu svarbiausia: ruoštis dalyvau
ti juibil. stovykloje, kaupti lėšas stovyklos 
mokesčiui, kelionės ir kitoms išlaidoms. 
Gerai susiorganizuoti, gerai pasirengti sto
vyklos programai, laužams, gerai atstovauti 
skauitijai ir vienetams. Tad, sesės ir broliai, 
pradėkime ruoštis jau dabar: susitvarkyki
me savo skautiškas uniformas ir kiek ga
lint skubiau registruokimės. Tuo būdu pa
lengvinsime rajono vadovybei maisto už
sakymą ir ypač transportą, kuris brangiai 
atsieina ir sudaro daug rūpesčių. Kviečiu 
visus, ypač Midlando seses ir brolius, kiek 
galint skubiau užsiregistruoti pas ps. A. 
Gerdžiūną, 97, UPPER CLOUGH, LINTH- 
WAITE, HUDDERSFIELD, HD7 5PG. 
Yorks. Visą tolimesnę stovyklos eigą prane
šime vėliau.

Rajono skautų vadovybė yra pramačiusi 
siųsti du vadovus — vieną jauną seserijos 
veiklią vadovę ir vieną suaugusių vadovą, 
(jų pavardės bus paskelbtos vėliau) į JAV 
Jubiliejinę skautų stovyklą. Jie atstovaus 
Anglijos rajonui ir visai Didžiosios Brita
nijos lietuviškai visuomenei.

Šie žygiai pareikalaus lėšų. Tikimės, kad 
organizacijos, rėmėjai ir mieloji visuome
nė nuoširdžiai parems savo lėšomis, kaip ir 
praeityje paremdavo. Iš anksto nuoširdžiai 
dėkojame.

Visas aukas priima v. s. J. Maslauskas, 
7, The Crescent, Mayfield, Nr. Ashbourne, 
Derbyshire, DE6 2JE.

AUKOS SKAUTIŠKAI VEIKLAI

Kun. V. Kamaitlis, Manchester — 6 sv. 86 
p.;

D. Jelinskas, Manchester — 5 sv.;
Kaziuko Mugės pelnas — 18 sv. 51 p.;
Loterijos pelnas — 10 sv.
i i L ' ' ‘

PADĖKA

Ryšium su Manchesteryje įvykusia Ka
ziuko Muge ir loterija, skautišką padėką 
reiškiame rėmėjams ir visuomenei už gau
sią ir turtingą paramą Kaziuko Mugei ir 
loterijai.

Neturėdami pavardžių, negalime asme
niškai visiems padėkoti už aukas, vaišingu
mą ir moralinę paramą. Už tai atsiprašome.

Ypatingai didi padėka priklauso Man
chesterio klubo valdybai, Rūtos ratelio val
dybai ir Rūtos ratelio narėms.

Skautiškas ačiū kun. V. Kamaičiui už 
dvasinę globą, maldas ir lėšas. Ačiū se
sėms ir broliams. Ačiū visoms ir visiems.

v. s. J. Maslauskas, Rajono Vadas

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių Namų B- 
vės Valdybai, Sporto ir Socialiniam klubui, 
lietuvių chorui ir visiems tautiečiams, pa- 
gelbėjusiems mano sūnui nuvykti į tėvelio 
A. Namajuškos laidotuves Čikagoje ir pa- 
reiškusiems mums užuojautą.

Bronė Namajuškienė,
Rimantas Narnajuška

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

HARROGATE — kovo 25 d., 3 v. p. p., St 
Robert's bažn.

MANCHESTER — kovo 25 d., 11 vai.
NORTHAMPTONE — kovo 25 d., 12 vai., 

katedroje.
NOTTINGHAME — kovo 25 d., 11.15 vai., 

Židinyje.
GLOUCESTERYJE — kovo 31 d., 15 vai., 

St. Peter's, London Rd.
STROUDE — balandžio 1 d., 12 val., Bee

ches Green.
NOTTINGHAME — balandžio 1 d., 11.15 

vai., Židinyje.
COVENTRYJE — balandžio 8 d., 12.45 vai, 

St. Elizabeth's.
LEAMINGTONE SPA — balandžio 8 d., 3 

vai., St. Peter, Dormers Place.
NOTTINGHAME — balandžio 8 d., 11.15 

vai., Židinyje.
DERBYJE — balandžio 15 d., 11 vai., Brid
ge Gate.
NOTTINGHAME — balandžio 15 d., Ver

bose, 11.15 vai., Liet. Židinyje.
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